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Військовим для виконання тактичних завдань необхідний одяг, що 
сприяє їх виконанню. Саме тому, з 2020 року планується одягнути війкових у 
нову форму [1]. В першу чергу поновлять білизну та тактичні куртки. 
Пізніше планують оновити усі інші предмети комплекту польового 
загальновійськового обмундирування. Про це заявив начальник відділу 
розробки речового майна Головного управління розвитку і супроводу 
матеріального забезпечення Збройних Сил України підполковник Василь 
Саковець. Раз на три місяці фахівці управління проводять опитування 
військових в районі проведення бойових дій. На основі цих опитувань 
виявлена гостра необхідність забезпечення військових тактичними куртками. 

Пороте, тільки у 2020 році на території України планують виготовляти 
якісні мембранні матеріали. Зараз такі матеріали Україна змушена купувати у 
іноземного виробника. 

Гостра необхідність у тактичних військових куртках вже зараз робить 
їх виробництво актуальним. Проте для повного задовольняння вимог 
військових необхідно спиратися на досвід найкращих виробників такого 
одягу [2, 3], які сформували вимоги до тактичних курток. Тактична куртка 
оливкового кольору використовують як верхній одяг у весняно-осінній 
період або з проміжним теплоізоляційним шаром при більш низьких 
температурах. Використовувані матеріали, повинні відповідати 
найсуворішим технологічним стандартам [4], специфікаціям і вимогам, що 
роблять можливість використовувати одяг при різних видах фізичної 
активності та обумовлених вище погодних умов. 

Матеріалом, що задовільняє сформованим вимогам є фліс, який 
достатньо щільний і швидко сохне, має високу паропроникність (надщільний 
поларфліс з щільністю 400-600 г/м

2
). Цей матеріал може захищати 

військового від поривів вітру і невеликого дощу та дозволяє ефективно 
зігріватися природним шляхом і відводить надлишкову вологу з ростом 
температури або фізичною активністю. 

Фліс є відносно новим матеріалом, який набирає все більшої 
популярності в сучасному світі. Він був винайдений у 1979 році 
американською компанією "Malden Mills", розташованої в штаті 
Массачусетс [5]. Фірма поставила перед собою завдання розробити тканину 
для шанувальників активного відпочинку, адже матеріал для їхнього одягу 
повинен: мати здатність зберігати тепло, мало важити, відштовхувати вологу, 
і давати тілу можливість "дихати". Підсумком досліджень і експериментів 
став фліс. Сировина, що використовується для виробництва, повністю 
синтетичне волокно. Природного аналога у флісу немає. У чомусь вироби 
даного типу прийшли на зміну вовняним і властивості їх абсолютно 
унікальні. Фліс знайшов застосування в різних моделях, однак найчастіше він 
застосовується для пошиття спортивного, туристичного та війскового одягу. 
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Наприклад, військові носять такий одяг, як елемент тришарового одягу 
(перший шар складає термобілизна, другий – фліс, третій – куртка з 
«дихаючої» тканини з мембраною). Проте можна використовувати фліс і у 
два перші шари. Цікавим фактом залишається те, що розробники отримали за 
свій винахід нобелівську премію в галузі хімії (спочатку цей матеріал 
називався Polarfleece) винахідники досі не запатентували свій винахід. 
Матеріал може бути однаковим за зовнішнім виглядом з обох сторін або ж 
відрізнятися по висоті ворсу і «пухнастості». Використання у виробництві 
курток сучасного матеріалу фліс робить її єфективною для військових. Проте 
можливо підвищити ефективність тактичної куртки завдяки вільному крою 
(можна одягати до двох шарів термобілизни, або тонку кофту). При цьому, у 
військового немає істотних обмежень у мобільності, тобто не виникає 
почуття дискомфорту. Високий комір-стійка перешкоджає проникненню 
холоду всередину. Для додаткової зносостійкості, в областях схильним до 
зношування (лікті і плечі) присутнє посилення накладками. 
Функціональність куртки також підвищують окремі елементи – це кишені 
для носіння всіх необхідних речей, що сприяє максимальній ефективності 
при виконанні поставлених завдань (рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Зовнішній вигляд тактичної куртки, виготовленої з флісу 
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