
 

 

 

Додаток 1 
до тендерної документації 

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

на проведення закупівлі фурнітури різної, код ДК 021:2015 – 39290000-1 (Сувенірна 

продукція з символікою СБ України (щити, тарелі, монети, значки)) 

 

№ 

з/п 
Вимоги до предмета закупівлі Зображення 

Од. 

вим. 
К-ть 

1 2 3 4 5 

1 

Щит “Служба безпеки України” 

Виріб являє собою щит, 

виготовлений з МДФ або 

натурального дерева товщиною 18 мм 

± 5 мм розміром 165х195 мм ± 5 ммта 

має спеціальний отвір для кріплення 

на стіну. На щит (по центру) кріпиться 

металева накладка з рельєфним вінком 

(матеріал – мідь), розміром 95 

(висота)  х 105мм ± 3 мм, що 

виготовляється технологією 

гальванопластики або високоточного 

вакуумного лиття.  

По центру металевої накладки у 

вигляді лаврового вінка відображена 

емблема СБ України (матеріал - 

латунь), яка виготовляється 

технологією хімічного травлення або 

високоточного вакуумного лиття, з 

подальшим покриттям прозорою 

емаллю синього кольору та смолою 

епоксидною.  

У верхній та нижній частинах щита 

розташовані металеві стрічки 

(матеріал - латунь) висотою 12-14 мм 

які виготовляються технологією 

хімічного травлення або холодного 

листового штампування з написами 

англійською мовою “SECURITY 

SERVICE ОF UKRAINE” – зверху та 

“SECURITY ОF STATE – SECURITY 

ОF THE PEOPLE” – знизу. 

Всі елементи виробу, в тому числі 

їх форми, повинні відповідати 

зображенню та бути розміщені 

пропорційно, як на зображенні. 

Щит пакується у футляр синього 

кольору з атласним ложементом, 

виготовлений із щільного (твердого) 

картону, з нанесенням, по центру, 

малого герба України золотистого 

кольору. 
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2 

Сувенірна таріль 

“Служба безпеки України” 

Виріб являє собою таріль, 

виготовлену з латуні завдяки 

спеціальній токарській роботі та за 

технологією високоякісного листового 

штампування. Діаметр виробу 275 мм 

± 5 мм. 

На канті виробу, по боках, 

нанесено, методом високоякісного 

листового штампування, орнамент та 

написи півколом: зверху – 

українською мовою “СЛУЖБА 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ” та знизу – 

англійською мовою “SECURITY 

SERVICE ОF UKRAINE”, які 

вкриваються прозорою емаллю 

синього кольору. 

По центру виробу (окремим 

елементом) розташовується козак на 

коні, який вбиває двоголового 

дракона. Елемент виробу 

виготовляється з бронзи за 

технологією високоточного 

вакуумного лиття. 

Таріль покрита міцним захисно-

декоративним поверхневим шаром з 

гальванічним покриттям посріблення з 

чорнінням. 

На зворотному боці виробу –  

спеціальне кріплення для вивішування 

виробу на стіні. 

Всі елементи виробу, в тому числі 

їх форми, повинні відповідати 

зображенню та бути розміщені 

пропорційно, як на зображенні. 

Сувенір пакується в оксамитовий 

футляр синього кольору, з 

спеціальним атласним ложементом 

синього кольору. 
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3 

Монета з емблемою СБ України та 

будівлею ЦУ СБ України 

Сувенір являє собою металеву 

монету СБ України, яка 

виготовляється з латуні методом 

вакуумного лиття та має гальванічне 

покриття посріблення з чорнінням. 

На аверсі монети, по центру, 

розміщено емблему СБ України та 

написи півколом: зверху – 

українською мовою “СЛУЖБА 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ” та знизу – 

англійською мовою “SECURITY 

SERVICE ОF UKRAINE”.  

На реверсі монети (по центру) 

розміщено зображення будівлі 

Центрального управління  

СБ України та написи півколом, 

українською мовою: зверху – 

“БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ” та знизу – 

“БЕЗПЕКА НАРОДУ”. 

Всі зображення на монеті – 

рельєфні. 

Діаметр монети – 38 мм (+1 мм), 

товщина – 3 мм (+ 0,5 мм). 

Всі елементи виробу, в тому числі 

їх форми, повинні відповідати 

зображенню та бути розміщені 

пропорційно, як на зображенні. 

Футляр до монети має вигляд 

прозорої капсули діаметром 44 мм  

(+2 мм), виготовленої з матеріалу 

полістирол. 
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4 

Монета з емблемою  

СБ України та тризубом  

Сувенір являє собою металеву 

монету СБ України, яка 

виготовляється з латуні методом 

вакуумного лиття та має гальванічне 

покриття посріблення з чорнінням. 

На аверсі монети, по центру, 

розміщено емблему СБ України та 

написи півколом: зверху – 

українською мовою “СЛУЖБА 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ” та знизу – 

англійською мовою “SECURITY 

SERVICE ОF UKRAINE”.  

На реверсі монети (по центру) 

розміщено тризуб, національний 

український орнамент та написи 

півколом, українською мовою: зверху 

– “БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ” та знизу – 

“БЕЗПЕКА НАРОДУ”. 

Всі зображення на монеті – 

рельєфні. 

Діаметр монети – 38 мм (+1 мм), 

товщина – 3 мм (+ 0,5 мм). 

Всі елементи виробу, в тому числі 

їх форми, повинні відповідати 

зображенню та бути розміщені 

пропорційно, як на зображенні. 

Футляр до монети має вигляд 

прозорої капсули діаметром 44 мм  

(+2 мм), виготовленої з матеріалу 

полістирол. 
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Значок фрачний  

Служби безпеки України 

Значок розміром 16х16 (± 1 мм) мм 

являє собою емблему СБ України з 

перехрещеними мечами (матеріал – 

латунь). 

Виготовляєтеся методом 

вакуумного лиття з подальшим 

покриттям гальванічною позолотою та 

прозорою емаллю синього кольору.  

На зворотному боці виробу 

розташована застібка типу батерфляй, 

для кріплення значка до одягу. 

Всі елементи виробу, в тому числі 

їх форми, повинні відповідати 

зображенню та бути розміщені 

пропорційно, як на зображенні. 

Значок пакується у флокований 

футляр синього кольору з посадковим 

місцем під значок з пластиковою 

прозорою верхньою частиною або у 

пластиковий футляр з нижньою 

частиною синього кольору та 

прозорою верхньою частиною. 

Ложемент пластикового футляру – 

синього кольору, виготовлений із 

щільного (твердого) матеріалу, з 

зовнішньої сторони під оздобленням 

має шар поролону. 
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Співробітник замовника 
 

____________________________________ С. Роговий 
(особистий підпис, ініціал імені та прізвище) 

“____ ”___________ 2018 року 
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