
 

 

 

02.06.2022 

Замовляйте тканини для військової форми та амуніції тероборон і 

ЗСУ згідно затверджених специфікацій МОУ 

Неймовірна кількість волонтерів та небайдужих українських громадян якнайшвидше 

намагаються забезпечити обмундируванням та спорядженням бійців ЗСУ та підрозділи 

територіальної оборони.  

Всі ми швидко навчаємося та намагаємося «тут і зараз» зробити якнайкраще виходячи з 

наявних ресурсів, тканин та фурнітури. Але, щоб досягти бажаного результату треба чітко 

усвідомлювати потреби Збройних Сил та реальний бізнес-процес, щоб це забезпечити.  

Починаючи з 2014 року ГУ РСМЗ ЗСУ (Головне управління розвитку та супроводження 

матеріального забезпечення ЗСУ) провело колосальну роботу. За 8 років у тісній співпраці с 

постачальниками ЦРМЗ ЗСУ розробив, випробував, вдосконалив, стандартизував та 

впровадив дійсно сучасні тканини та матеріали для виробництва військової уніформи та 

спорядження. Існуючі технічні специфікації МОУ дійсно відповідають самим високим 

стандартам та найкращим світовим практикам. 

ТОВ «ТЕКСІКА» з 2014 року була одним із безпосередніх та відомих учасників розробки, 

впровадження та постачання найкращих сучасних тканин для виробництва різних видів 

обмундирування і спорядження для потреб МОУ та інших силових відомств України. 

«ТЕКСІКА» має 8 років практичного досвіду постачання тканин та фурнітури для МОУ. У нас є  

для цього все: напрацьовані виробничі потужності у різних куточках світу, система контролю 

якості та зрозуміла логістика!  

Будь ласка, не шукайте «чарівної пігулки». Нажаль її не існує. Цикл виробництва тканин 

починається з пряжі і займає 5-6 місяців до поставки готової тканини в Україну. Ніхто в світі не 

виробляв та не зберігав «про запас» тканин в унікальному кольорі «камуфляж ММ-14». В 

воєнний час цей цикл ускладнюється але «ТЕКСІКА» має всі ресурси та компетенції, щоб 

гарантовано виробити та поставити саме те, що треба! 

Замовляйте тканини для виготовлення військової форми та амуніції «Територіальної 

оборони» (що фінансується бюджетами Районних, Обласних та Міських Рад) та для потреб 

ЗСУ. Користуйтесь таблицею відповідності «Призначення матеріалу та предмета речового 

забезпечення», що наведена нижче! 

Звертайтесь, будь ласка! Телефонуйте Вашому менеджеру «ТЕКСІКА». 



 

 

Таблиця відповідності призначення матеріалу предметам речового 

забезпечення згідно Технічної специфікації Міністерства оборони України 

Артикул 
Найменування 
товару 

Ціна 
в $ 

Предмети для 
речового 

забезпечення та ТС 
МОУ 

Призначення 
матеріалу 

Витрата 
на виріб 

7770 
Арма 65 бав/35пе 
мал. ММ14 (Тип 4 
Клас7) К 

4,50 

Костюм літній 
польовий - КЛП зміни 

№ 3) ТУ У 14.1-
0034022-078:2015 (зі 

сповіщенням про 
зміни № 3) 

Тканина бавовняна 
або змішана для 

виготовлення верху 
форменого та 

спеціального одягу 
ТУ У 13.2-00034022-
024:2015 - для верху 

куртки та штанів 

3,5 п.м. 

4640 
Дюспо-Бондинг 190 
ВО ММ-14_2019 

2,94 

Куртка 
вітровологозахисна 
зимова — КВВЗ ТУ 
14.1-134-00034022-

2016 (зі сповіщенням 
про зміни № 5) 

Тканина плащова 
вибивна 
(камуфльована) - для 
верху утеплювача 
куртки 

1,8 п.м. 

Штани 
вітровологозахисні 
зимові — ШВВЗ ТУ 
14.1-135-00034022-

2016 (зі повідомлення 
про зміни № 4) 

Тканина плащова 
вибивна 

(камуфльована) - для 
верху УШВВЗ 

1,35 п.м. 

6749 

Тканина 
підкладкова Т-190 
100% нейлон олива 
18-0426 ТСХ 

1,12 

Куртка 
вітровологозахисна 
зимова — КВВЗ ТУ 
14.1-134-00034022-

2016 (зі сповіщенням 
про зміни № 5) 

Тканина підкладкова 
синтетична 

гладкопофарбована 
для підкладки куртки, 

капюшону та 
кишень куртки, для 

підкладки 
рукавів та кишень 

утеплювача 
куртки 

2,75 п.м. 

6359 
Фліс 135 олива 18-
0426 TCX 

10,6
2 

Куртка 
вітровологозахисна 
зимова — КВВЗ ТУ 
14.1-134-00034022-

2016 (зі сповіщенням 
про зміни № 5) 

Гладкопофарбоване 
трикотажне ворсове 
начісне полотно типу 

«фліс» для 
внутрішнього коміра 

стояка та внутрішнього 
вітрозахисного 

клапану коміра верху 
куртки, для 

виготовлення 
підкладки пілочок та 

0,85 п.м. 



 

 

Артикул 
Найменування 
товару 

Ціна 
в $ 

Предмети для 
речового 

забезпечення та ТС 
МОУ 

Призначення 
матеріалу 

Витрата 
на виріб 

спинки утеплювача 
куртки 

6020 
Скіп-фліс 250 олива 
18-0426 ТСХ  

10,8
6 

Куртка костюму 
утеплювача — ККУ ТУ 

14.1-108-
00034022:2016 (зі 
сповіщенням про 

зміни № 4) 

Основний матеріал 
виробу 

 
1,5 п.м. 

5780 
Рейнар 135 100% 
нейлон олива 18-
0426 ТСХ 

3,32 

Куртка костюму 
утеплювача — ККУ ТУ 

14.1-108-
00034022:2016 (зі 
сповіщенням про 

зміни № 4) 

Додатковий матеріал 
(матеріал накладок) 

0,4 п.м. 

5653 
Сітка трикотажна 
100% пе 18-0426 
TCX олива 

8,38 

Куртка костюму 
утеплювача — ККУ ТУ 

14.1-108-
00034022:2016 (зі 
сповіщенням про 

зміни № 4) 

Синтетична сітка 0,4 п.м. 

3902 
Стрічка ремінна 
25мм жакард 
ММ14 

0,40 

Рюкзак бойовий 
індивідуальний  РБІ ТУ 
15.1-136-
00034022:2016 (зі 
сповіщенням про 
зміни № 2) 
Сумка транспортна 
індивідуальна ТС 
A01XJ.11490-103:2019 
(01) 

Тасьма текстильна 
 

10 п.м. 

3903 
Стрічка ремінна 
40мм жакард 
ММ14 

0,64 5 п.м. 

3904 
Стрічка ремінна 50 
мм жакард ММ14 

0,80 5 п.м. 

9848 

Застіжка текстильна 
(Липучка)ZUKI, 25 
мм, 100% нейлон, 
цвет олив., гачок 

0,14
$ 
 

Куртка 
вітровологозахисна 

зимова — КВВЗ 
Костюм літній 

польовий - КЛП зміни 
№ 3 

Текстильна застібка  

9847 
 

Застіжка текстильна 
(Липучка)ZUKI, 25 
мм, 100% нейлон, 
цвет олив., петля 

0,14
$ 

Куртка 
вітровологозахисна 

зимова — КВВЗ 
Костюм літній 

польовий - КЛП зміни 
№ 3 

Куртка костюму 
утеплювача 

Текстильна застібка  



 

 

Артикул 
Найменування 
товару 

Ціна 
в $ 

Предмети для 
речового 

забезпечення та ТС 
МОУ 

Призначення 
матеріалу 

Витрата 
на виріб 

9842 
 

Застіжка текстильна 
(Липучка) ZUKI, 40 
мм, 100% нейлон, 
цвет олив.  TCX, 
петля 

0,23
$ 

Куртка 
вітровологозахисна 

зимова — КВВЗ 
Костюм літній 

польовий - КЛП зміни 
№ 3 

Куртка костюму 
утеплювача 

Текстильна застібка  

9846 
 

Застіжка текстильна 
(Липучка) ZUKI, 40 
мм, 100% нейлон, 
цвет олив.  TCX, 
гачок 

0,23
$ 

Куртка 
вітровологозахисна 

зимова — КВВЗ 
Костюм літній 

польовий - КЛП зміни 
№ 3 

 

Текстильна застібка  

9831 
 

Застіжка текстильна 
(Липучка) ZUKI, 50 
мм, 100% нейлон, 
цвет олив., петля 

0,28
$ 

Куртка 
вітровологозахисна 

зимова — КВВЗ 
Костюм літній 

польовий - КЛП зміни 
№ 3 

Куртка костюму 
утеплювача 

Текстильна застібка  

9837 
 

Застіжка текстильна 
(Липучка) ZUKI, 50 
мм, 100% нейлон, 
цвет олив., гачок 

0,28
$ 

Інші вироби Текстильна застібка  

9718 
2.5 Нитки ZUKI 28s/2 
олив. 18-0426 TCX 
2500м 

1,62
$ 

Куртка 
вітровологозахисна 

зимова — КВВЗ 
Костюм літній 

польовий - КЛП зміни 
№ 3 

Куртка костюму 
утеплювача 

Нитка для пошиття 
 

 

6970 
5.0 Нитки ZUKI 40/2 
олива 18-0426 TCX 
5000 ярдів 

1,13
$ 

Інші вироби 
Нитка для пошиття 

 
 

4170 
Дефенса 210 ВВ 
чорний №1 (70% 
ПЕ/30% БАВ) 

1.59
$ 

Мішок спальний 
(Технічний опис від 

28.11.2018 інв. № 258) 

Основна тканина 4,9 п.м. 

4999 
Фліс 195 чорний 
(100% ПЕ) 

2.15
$ 

Підкладка 3,1 п.м. 



 

 

Артикул 
Найменування 
товару 

Ціна 
в $ 

Предмети для 
речового 

забезпечення та ТС 
МОУ 

Призначення 
матеріалу 

Витрата 
на виріб 

9997 

Рейнар 100 ВВ, ПУ 
камуфляжний 
малюнок №9 ММ-
14 (100% ПЕ) 

1,91
$ 

Костюм 
вітровологозахисний 
демісезонний - КВВД, 
ШВВД ТУ 14.1—102-

00034022-2016 (зі 
сповіщенням про 

зміни № 4) 

Основна тканина  

9183 

Трикотажне 
полотно, 200г/м2, 
100% пе, 165см, 
COOLPASS колір 5 

3,00
$ 

Сорочка-поло ТС 
А01ХJ.30593-266:2020 

Основна тканина 0,95 п.м. 

9186 
Манжет 
трикотажний, 96% 
пе / 4% еластан 

3,38
$ 

Манжет 
 

0,06 п.м. 

9699 
Фліс-клітка 220 
оливк-зелений 
(100% поліестр) 

3,42
$ 

Сорочка зимова — СЗ 
ТУ 14.1-106-00034022-
2016 (зі сповіщенням 

про зміни № 4) 

Основна тканина 3,0 п.м. 

Кальсони зимові — КЗ 
ТУ 14.1-107-00034022-
2016 (зі сповіщенням 

про зміни № 4) 

Основна тканина 3,0 п.м. 

9590 
Бязь У ш.150 140 
г/м2 (відбіл) 100% 
бавовна 

1,76
$ 

Простирадло ТС 
А01XJ.02125-189:2019 

(01) 
Основна тканина 2,10 п.м. 

Наволочка верхня на 
подушку ТС 

А01XJ.13681-220:2019 
(01) 

Основна тканина 0,40 п.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Умови постачання: 

1) Оплата -  здійснюється в гривні за курсом встановленим Міжбанком + 1,5% 

2) Дата оплати товару – 50% передплата до розміщення замовлення, 50% після 

виготовлення товару та відправки з Китаю, приблизно після 40-50 днів з моменту першої 

оплати. 

3) Термін поставки – Приблизно становить 100 днів з моменту надходження першого 

платежу, з можливими корегуваннями +-14 днів. 

4) Ціноутворення – Зважаючи на складні обставини в Україні, та можливі коригування в 

логістиці товару в процесі доставки, можливе змінення ціни товару. 

За більш детальною інформацією звертайтесь до Вашого менеджера «Тексіка»! 

 


