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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 19 квітня 2017 р. № 278

ЗМІНИ,
що вносяться до опису і зразків предметів

однострою поліцейських

1. Розділ “Шапка-вушанка” викласти в такій редакції:

“Шапка-вушанка

Шапка-вушанка типу А з плащової тканини темно-синього кольору. Шапка
складається з ковпака, козирка, напотиличника з навушниками із штучного
хутра чорного кольору. Ковпак шапки-вушанки складається з чотирьох деталей:
двох середніх та двох бокових. Кінці навушників з патами, які застібаються на
текстильну стрічку “велькро”.

Напотиличник із швом посередині, по обидва боки якого розташовано по
одному металевому люверсу, у які протягнуто еластичний шнур з фіксатором
для регулювання щільності прилягання.

По центру козирка — кокарда сріблястого кольору.
Шапка-вушанка на підкладці з поліефірної тканини із шаром утеплювача.
Шапка-вушанка типу Б за зовнішнім виглядом та конструкцією така сама,

як і шапка-вушанка типу А, з натуральної шкіри чорного кольору. Шапка
складається з ковпака, козирка, напотиличника з навушниками із натурального
хутра чорного кольору.

Тип А, Б”.
2. Розділ “Кашкет” викласти в такій редакції:

“Кашкет

Кашкет типу А складається з денця овальної форми, стінок, околиша та
канта із напіввовняної тканини темно-синього кольору, козирка пластмасового,
філігранного ремінця сріблястого кольору, який прикріплюється двома
форменими ґудзиками сріблястого кольору. На стінках кашкета по два
вентиляційних отвори з обох боків.
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Спереду на околиші кашкета — кокарда сріблястого кольору.

Тип А

Кашкет типу Б для вищого складу поліції (генерали поліції третього та
другого рангів) за зовнішнім виглядом та конструкцією такий самий, як і кашкет
типу А, з козирком, обтягнутим лаковою шкірою чорного кольору, із
гаптуванням сріблястого кольору у вигляді шнура по краю козирка та з
околишем, на якому вишиті листки дуба (по чотири в обидва боки від кокарди),
які розташовані між кокардою та ґудзиками, філігранного ремінця сріблястого
кольору, який прикріплюється двома форменими ґудзиками сріблястого кольору.

Тип Б
Гаптування сріблястого кольору у вигляді шнура.

Кашкет типу В для вищого складу поліції (генерали поліції першого рангу)
за зовнішнім виглядом та конструкцією такий самий, як і кашкет типу Б, з
гаптуванням у вигляді листків калини і дуба та шнура сріблястого кольору по
краю козирка.

Тип В
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Гаптування сріблястого кольору у вигляді листків калини і дуба та шнура
сріблястого кольору.

Зразок вишивки на околиші у вигляді листків дуба

”.

3. Розділ “Пальто зимове” викласти в такій редакції:
“Пальто зимове

Пальто типу А з плащової тканини темно-синього кольору на підкладці з
поліефірної тканини, прямого силуету, з центральною потайною застібкою на
петлі та ґудзики, з поясом.

Пілочки з кокетками та боковими прорізними кишенями з листочками.
Спинка на кокетці, з обшивними складками та із швом посередині, який
закінчується шліцом. У бокових швах пальта розташовані хомутики для
протягування пояса, який застібається на пряжку.

Комір-стійка, кінці якого застібаються на текстильну стрічку “велькро”.
Рукави вшивні, двошовні. Задня частина рукава з виточкою в ділянці ліктя.

У шви вшивання рукавів ушито погони, які застібаються на петлі та
формені ґудзики сріблястого кольору. На підборті лівої пілочки оброблено
нагрудну прорізну кишеню “в рамку”, яка застібається на тасьму “блискавка”.

Пальто на підкладці до низу має один шар утеплювача та знімну підстібку
із шаром утеплювача.

Пальто типу Б для вищого складу поліції за зовнішнім виглядом та
конструкцією таке саме, як і пальто типу А, із знімним коміром з натурального
хутра чорного кольору. Комір відкладний.

Тип А Тип Б”.
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4. Доповнити опис і зразки:
після розділу “Комбінезон тактичний літній” розділом такого змісту:

“Костюм (кітель, брюки) для вищого складу поліції

Костюм з напіввовняної тканини темно-синього кольору.
Кітель на підкладці, двобортний, з відкладним коміром та лацканами, із

застібкою на три прорізні петлі та три великі формені ґудзики сріблястого
кольору та трьома декоративними форменими ґудзиками.

Пілочки з виточками та відрізними бочками, з лацканами, з бічними
прорізними кишенями “у рамку” з клапанами. На лівій пілочці по краю борта
розташовано три прорізні петлі для застібання кітеля, на рівні заносу правого
борта — три пришивні декоративні формені ґудзики. На правій пілочці на лінії
заносу лівого борта пришиті три формені ґудзики сріблястого кольору для
застібання кітеля, по краю борта на рівні другого ґудзика оброблено прорізну
петлю, що виконує функції пілкотримача.

Спинка із середнім швом. По низу швів пришивання бочків пілочок до
спинки — оброблені шліци.

Рукава вшивні, двошовні. Низ рукавів оброблено пришивними обшлагами.
По шву пришивання обшлага — кант сірого кольору завширшки 0,2—0,3
сантиметра.

Комір відкладний. Уздовж відльоту та уступів коміра — кант сірого
кольору завширшки 0,2—0,3 сантиметра. Між відльотом та уступами коміра —
гаптування у вигляді трьох листків калини та трьох ягід сріблястого кольору.

На підкладках пілочок на рівні лінії грудей — прорізні кишені “у рамку”,
які застібаються на навісну петлю та ґудзик. На підкладці лівої пілочки
розташована бічна прорізна кишеня “у рамку” та пришивний ґудзик, що виконує
функцію пілкотримача.

Брюки навипуск з пришивним поясом, який застібається на один ґудзик і
петлю та металевий гачок і петлю (або на дві петлі та два ґудзики), із застібкою в
середньому шві передніх половинок на тасьму “блискавка” (або петлі і ґудзики),
з леєю.

Передні половинки на підкладці, з м’якими складками (по одній на кожній
половинці). Кишені в бічних швах з листочками.

У бічний шов ушито кант сірого кольору (завширшки 0,1 сантиметра). По
обидва боки від бічного шва — лампаси сірого кольору (завширшки
2 сантиметри).

Задні половинки з виточками (по дві на кожній). На правій задній
половинці — прорізна кишеня з фігурним клапаном і обшивкою, що застібається
на навісну петлю та ґудзик.

На поясі — сім хомутиків для ременя.
Низ брюк оброблено швом упідгин з брючною тасьмою.
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Зразок обшлага кітеля для осіб вищого складу поліції
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Зразок гаптування сріблястого кольору на комірі кітеля (для осіб вищого складу
поліції) у вигляді листків калини з трьома ягодами в кутиках коміра

”;
після розділу “Костюм (кітель, брюки)” розділом такого змісту:

“Костюм (кітель, спідниця) жіночий для вищого складу поліції

Костюм із напіввовняної тканини темно-синього кольору.
Кітель на підкладці, з відкладним коміром та лацканами, з центральною

бортовою застібкою на чотири петлі та формені ґудзики сріблястого кольору.
Пілочки з відрізними бочками, виточками по лінії талії, боковими

прорізними кишенями з фігурними клапанами. Спинка із швом посередині.
Рукави вшивні, двошовні. Низ рукавів оброблено пришивними обшлагами.

По шву пришивання обшлага — кант сірого кольору шириною 0,2—0,3
сантиметра.

Уздовж відльоту та уступів коміра — кант сірого кольору шириною
0,2—0,3 сантиметра. У кутиках коміра — гаптування у вигляді трьох листків
калини та трьох ягід сріблястого кольору.

На підкладці правої пілочки — внутрішня прорізна кишеня з листочкою,
яка застібається на петлю та ґудзик.

Спідниця на підкладці, пряма, тришовна, з пришивним поясом, який
застібається на петлю і ґудзик.

Переднє та заднє полотнища з виточками. Заднє полотнище із швом
посередині, який закінчується шліцом. У шві заднього полотнища оброблено
застібку на тасьму “блискавка”.

У шві з’єднання пояса із спідницею в ділянках бокових швів ушито вішалки.
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Зразок обшлага кітеля жіночого для осіб вищого складу поліції

Зразок гаптування сріблястого кольору на комірі кітеля жіночого
(для осіб вищого складу поліції) у вигляді листків калини з трьома

ягодами в кутиках коміра

Костюм (кітель, брюки) жіночий для вищого складу поліції

Костюм із напіввовняної тканини темно-синього кольору.
Кітель на підкладці, з відкладним коміром та лацканами, з центральною

бортовою застібкою на чотири петлі та формені ґудзики сріблястого кольору.
Пілочки з відрізними бочками, виточками по лінії талії, боковими

прорізними кишенями з фігурними клапанами. Спинка із швом посередині.
Рукави вшивні, двошовні. Низ рукавів оброблено пришивними обшлагами.

По шву пришивання обшлага — кант сірого кольору шириною 0,2—0,3
сантиметра.

Уздовж відльоту та уступів коміра — кант сірого кольору шириною 0,2—
0,3 сантиметра. У кутиках коміра — гаптування у вигляді трьох листків калини
та трьох ягід сріблястого кольору.

На підкладці правої пілочки — внутрішня прорізна кишеня з листочкою,
яка застібається на петлю та ґудзик.

Брюки навипуск, з пришивним поясом, який застібається на петлю та
ґудзик, із застібкою в середньому шві передніх половинок на тасьму “блискавка”,
виточками на передніх та задніх половинках.

У бічний шов ушито кант сірого кольору (завширшки 0,1 сантиметра). По
обидва боки від бічного шва — лампаси сірого кольору (завширшки
2 сантиметри)

На поясі — хомутики для ременя. Низ брюк оброблено швом упідгин з
брючною тасьмою.
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”;

після розділу “Брюки жіночі” розділом такого змісту:

“Костюм (куртка, брюки) для вищого складу поліції

Костюм (куртка, брюки) з напіввовняної тканини темно-синього кольору.
Куртка з центральною застібкою на тасьму “блискавка” до низу, з

відкладним коміром на відрізному стояку, пришивним поясом, бокові частини
якого стягнуті трьома рядами еластичної стрічки.

Пілочки з нагрудними прорізними кишенями з клапанами фігурної форми,
які застібаються на петлі і формені ґудзики сріблястого кольору, та боковими
прорізними кишенями з листочками. Спинка на кокетці, з двома складками,
розташованими у шві пришивання кокетки.

Рукави вшивні, двошовні, з пришивними манжетами, які застібаються на
дві петлі та формені ґудзики сріблястого кольору, унизу — із шліцом та трьома
складками на верхній частині рукава.

У шви вшивання рукавів ушито погони, які застібаються на петлі і формені
ґудзики сріблястого кольору. Куртка на підкладці.

Комір відкладний. Уздовж відльоту та уступів коміра — кант сірого
кольору шириною 0,2—0,3 сантиметра. У кутиках коміра — гаптування у
вигляді трьох листків калини та трьох ягід сріблястого кольору.

Брюки навипуск, з пришивним поясом, який застібається на один ґудзик і
петлю та металевий гачок і петлю (або на дві петлі та два ґудзики), із застібкою в
середньому шві передніх половинок на тасьму “блискавка” (або петлі і ґудзики),
з леєю.

Передні половинки на підкладці, з м’якими складками (по одній на кожній
половинці). Кишені в бічних швах з листочками.

У бічний шов ушито кант сірого кольору (завширшки 0,1 сантиметра). По
обидва боки від бічного шва — лампаси сірого кольору (завширшки
2 сантиметри).

Задні половинки з виточками (по дві на кожній). На правій задній
половинці — прорізна кишеня з фігурним клапаном і обшивкою, що застібається
на навісну петлю та ґудзик.

На поясі — сім хомутиків для ременя.
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Низ брюк оброблено швом упідгин з брючною тасьмою.

Зразок гаптування на комірі

Брюки літні для вищого складу поліції

Брюки навипуск із полегшеної напіввовняної або синтетичної тканини
темно-синього кольору, з пришивним поясом з перехідником (на правій частині),
який застібається на дві петлі та два ґудзики (або на одну петлю і ґудзик та
металеві гачок і петлю), із застібкою в середньому шві передніх половинок на
тасьму “блискавка” (або петлі та ґудзики), з леєю.

Передні половинки на підкладці, з м’якими складками (по одній на кожній
половинці). Кишені в бічних швах з листочками. На поясі шість хомутиків для
ременя.

У бічний шов ушито кант сірого кольору (завширшки 0,1 сантиметра). По
обидва боки від бічного шва — лампаси сірого кольору (завширшки
2 сантиметри).

Задні половинки з виточками (по дві на кожній). На правій задній
половинці прорізна кишеня з клапаном і обшивкою, яка застібається на начіпну
петлю та ґудзик.

Низ брюк оброблено швом упідгин з брючною тасьмою.
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Костюм (куртка, брюки) жіночий для вищого складу поліції

Костюм з напіввовняної тканини темно-синього кольору.
Куртка з центральною застібкою на тасьму “блискавка” до низу, з

відкладним коміром на відрізному стояку, пришивним поясом, бокові частини
якого стягнуті трьома рядами еластичної стрічки.

Пілочки з нагрудними прорізними кишенями з клапанами фігурної форми,
які застібаються на петлі і формені ґудзики сріблястого кольору, та з боковими
прорізними кишенями з листочками. Спинка на кокетці, з двома складками,
розташованими у шві пришивання кокетки.

Рукави вшивні, двошовні, з пришивними манжетами, які застібаються на
дві петлі та формені ґудзики сріблястого кольору, унизу — із шліцом та трьома
складками на верхній частині рукава.

У шви вшивання рукавів ушито погони, які застібаються на петлі і формені
ґудзики сріблястого кольору. Куртка на підкладці.

Комір відкладний. Уздовж відльоту та уступів коміра — кант сірого
кольору шириною 0,2—0,3 сантиметра. У кутиках коміра — гаптування у
вигляді трьох листків калини та трьох ягід сріблястого кольору.

Брюки навипуск, з пришивним поясом, який застібається на петлю та
ґудзик, із застібкою в середньому шві передніх половинок на тасьму “блискавка”,
виточками на передніх та задніх половинках.

У бічний шов ушито кант сірого кольору (завширшки 0,1 сантиметра). По
обидва боки від бічного шва — лампаси сірого кольору (завширшки
2 сантиметри).

На поясі хомутики для ременя. Низ брюк оброблено швом упідгин з
брючною тасьмою.
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Зразок гаптування на комірі

”.

5. Розділ “Сорочка” викласти в такій редакції:

“Сорочка

Сорочка типу А з гладкофарбованої сорочкової тканини сірого або білого
кольору, з відкладним коміром на відрізному стояку, із застібкою до низу на
петлі і ґудзики.

Пілочки з двома нагрудними накладними кишенями з клапанами фігурної
форми, які застібаються на петлі і ґудзики. Накладні кишені з двома
застроченими складками. Спинка на кокетці, з двома складками у шві
пришивання кокетки.

Рукави вшивні, двошовні, довгі, на манжетах, що застібаються на петлю та
ґудзик. У шви вшивання рукавів ушито погони, які застібаються на петлі і
формені ґудзики сріблястого кольору. Низ сорочки оброблено швом упідгин.

Сорочка типу Б з гладкофарбованої сорочкової тканини сірого кольору за
зовнішнім виглядом та конструкцією така сама, як і сорочка типу А, з
пришивним поясом, бокові частини якого стягнуті еластичною стрічкою. Рукави
короткі, з манжетами.
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Тип А Тип Б

Сорочка типу В для вищого складу поліції з гладкофарбованої сорочкової
тканини сірого або білого кольору за зовнішнім виглядом та конструкцією така
сама, як і сорочка типу А. По низу рукавів — розріз, оброблений планками, що
застібаються на петлю та ґудзик. У кутиках коміра — вишивка сріблястого
кольору у вигляді трьох листків калини з трьома ягодами.

Сорочка типу Г для вищого складу поліції з гладкофарбованої сорочкової
тканини сірого або білого кольору за зовнішнім виглядом та конструкцією така
сама, як і сорочка типу В, з пришивним поясом, бокові частини якого стягнуті
еластичною стрічкою. Рукави короткі, з манжетами.

Тип В Тип Г
Гаптування сріблястого кольору у вигляді листків калини з трьома ягодами

в кутиках коміра.
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”.
6. Розділ “Галстук” викласти в такій редакції:

“Галстук

Галстук типу А із синтетичної тканини чорного кольору складається з
основної деталі, вузла і шийки. Широкий кінець основної деталі закінчується
кутом.

Шийка виготовлена з основної тканини, тасьма еластична, фурнітура
металева.

Галстук типу Б за зовнішнім виглядом та конструкцією такий самий, як і
галстук типу А, на основній деталі — вишивка сріблястого кольору у вигляді
емблеми Національної поліції (діаметр — 35 міліметрів), під якою вишито дві
лаврові гілки.

Тип А Тип Б

Зразок вишивки сріблястого кольору на галстук типу Б

”.
7. Розділ “Галстук жіночий” викласти в такій редакції:
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“Галстук жіночий

Галстук типу А із синтетичної тканини чорного кольору складається з двох
основних деталей (більшої та меншої) і шийки. Широкі кінці основних деталей
закінчуються кутом. Шийка виготовляється з основної тканини, тасьма
еластична, фурнітура металева.

Галстук типу Б із синтетичної тканини чорного кольору складається з двох
основних деталей, вузла та шийки. Шийка з основної тканини, тасьма еластична,
фурнітура металева.

Тип А Тип Б

Галстук типу В із синтетичної тканини чорного кольору складається з двох
основних деталей (більшої та меншої) і шийки. Широкі кінці основних деталей
закінчуються кутом. Шийка виготовляється з основної тканини, тасьма
еластична, фурнітура металева.

На меншій основній деталі — вишивка сріблястого кольору у вигляді
емблеми Національної поліції (діаметр — 35 міліметрів), під якою вишито дві
лаврові гілки.

Тип В

Зразок вишивки сріблястого кольору на галстук
жіночий (для вищого складу поліції)

”.
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8. Розділ “Погони” викласти в такій редакції:

“Погони

Для вищого складу поліції:
погони нашивні — у формі витягнутого шестикутника (завширшки

5 сантиметрів), із зигзагоподібним гаптуванням нитками темно-синього кольору,
з вишитим зображенням малого Державного Герба України в обрамленні гілок
дуба сріблястого кольору, з однією, двома або трьома восьмикутними
променистими зірками сріблястого кольору діаметром 22 міліметри. По бічних
та верхніх краях погонів — кант сірого кольору завширшки 0,2—0,3 сантиметра.
У верхній частині погона розміщується формений ґудзик;

Генерал поліції
першого рангу

Генерал поліції
другого рангу

Генерал поліції
третього рангу

погони-муфти — у формі прямокутника, із зигзагоподібним гаптуванням
нитками темно-синього кольору, з вишитим зображенням малого Державного
Герба України в обрамленні гілок дуба сріблястого кольору, з однією, двома або
трьома восьмикутними променистими зірками сріблястого кольору діаметром 22
міліметри. По бічних краях погонів — канти сірого кольору завширшки 0,2—0,3
сантиметра.
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Генерал поліції
першого рангу

Генерал поліції
другого рангу

Генерал поліції
третього рангу

Для середнього складу:
погони-муфти або накладні погони з тканини або з тканої стрічки темно-

синього кольору, з вишитим або тканим зображенням гілок дуба сріблястого або
сірого кольору, з однією, двома або трьома восьмикутними променистими
зірками сріблястого або сірого кольору;

Полковник
поліції

Підполковник
поліції

Майор поліції

погони-муфти або накладні погони з тканини або з тканої стрічки темно-
синього кольору, з однією, двома, трьома або чотирма восьмикутними
променистими зірками сріблястого або сірого кольору (вишитими або тканими).
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Капітан
поліції

Старший
лейтенант
поліції

Лейтенант
поліції

Молодший
лейтенант
поліції

Для молодшого складу погони-муфти або накладні погони з тканини або з
тканої стрічки темно-синього кольору, з двома, трьома або чотирма
кутоподібними смужками сріблястого або сірого кольору (вишитими або
тканими) або без них.

Старший
сержант
поліції

Сержант
поліції

Капрал
поліції

Рядовий
поліції ”.

_____________________


