
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-11-02-003367-b 
 

Найменування замовника: Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл 

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 26476487 

Місцезнаходження замовника: Україна, Київ, 02098, Київська область, проспект П.Тичини,18 

Вид предмета закупівлі: Товари  

Узагальнена назва предмета закупівлі: Хокейне екіпірування для ДЮСШ «Крижинка» 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:37410000-5: Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі 

 

Назва предмета 
закупівлі 

Коди та назви відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі і частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності) 

Кількість товарів 
або обсяг 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання послуг 

Строк поставки 
товарів, 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Хокейне 
екіпірування для 
ДЮСШ 
«Крижинка» 

ДК 021:2015: 37410000-5 — 
Інвентар для спортивних ігор 
на відкритому повітрі  

1039 штуки  Україна, м. Київ, 
02192, м. Київ, м. 
Шалетт,6  

до 20 грудня 2020 

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Поставка товару   Пiсляоплата  10  Робочі  100  
 

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі 
(для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) 
(для фізичної особи): 

ФОП Іщенко Андрій Ігорович  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 1 760 000,00 UAH з ПДВ 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1813000 UAH  
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Протокол №639 

засідання  тендерного комітету щодо розгляду тендерної пропозиції 
переможця на закупівлю товару 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор 

на відкритому повітрі  (Хокейне екіпірування для ДЮСШ «Крижинка») 
оголошенняUA‐2020‐11‐02‐003367‐b 

      «01»грудня 2020 р. 14:30 м. Київ 

Присутні:  
голова тендерного комітету                                       Марянов І.Д. 
заступник голови тендерного комітету                     Степанюк Н.О. 
член  тендерного комітету                                           Ковпан К.О. 
члентендерного комітету  Малишев Г.В. 
секретар  тендерного комітету                     Кузьміна Л.І. 
Всього:5 осіб 
Відсутні: 
член  тендерного комітету                                           Чухманенко Н.С. 
член  тендерного комітету                                           Ковпан К.О. 
 
 
Порядок денний: 
 
1.Перевірка інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до 
яких є вільним, та на сайті державної фіскальної служби України щодо наявності 
/відсутності підстав для відмови наступному учаснику-переможцю відкритих торгів ФОП 
Іщенко Андрій Ігорович в участі у процедурі закупівліза кодом CPV за ДК 021:2015 код – 
37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі  (Хокейне екіпірування 
для ДЮСШ «Крижинка»). 

2.Розгляд та перевірка на правильність оформлення тендерної пропозиціїнаступного 
учасника Переможця аукціону ФОП Іщенко Андрій Ігорович електронної закупівліза 
кодом CPV за ДК 021:2015 код – 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому 
повітрі  (Хокейне екіпірування для ДЮСШ «Крижинка»). 

3. Подання для оприлюднення результатів розгляду на електронному майданчику 
https://gov.e-tender.ua/ 

Слухали: 
По першому питанню порядку денного: 

1. Голова тендерного комітету Марянов І.Д., який повідомила, що відповідно до норм 
ст.17 Закону та умов тендерної документації на закупівлюза кодом CPV за ДК 021:2015 
код – 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі  (Хокейне 
екіпірування для ДЮСШ «Крижинка»),необхідно здійснювати перевірку інформації ,що 
міститься  у відкритих єдиних державних реєстрах , доступ до яких є вільним, щодо 
наявності/відсутності підстав для відмови Учаснику  в участі у процедурі закупівлі згідно 
ст. 17 Закону. Голова тендерного комітету Марянов І.Д. зазначив, що за результатами 
перевірки відсутні підстави щодо відхилення тендерної пропозиції  ФОП Іщенко Андрій 
Ігорович. Результати перевірки додаються до протоколу № 639. 
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На підставі вищевикладеного,голова тендерного комітету Марянов І.Д. 
запропонуваввинести на голосування («за», «проти») питання щодо відповідності 
тендерної пропозиції  наступного Учасника ФОП Іщенко Андрій Ігорович вимогам 
визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, передбачених пунктах 5, 6, 12 і 13 
частини першої та частиною другою статті 17 Закону. 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи 
«проти»*) 

Економіст/голова тендерного комітету 
Марянов І.Д. 

за 

Економіст /заступник голови тендерного 
комітету Степанюк Н.О. 

за 

Економіст /член тендерного комітету 
Малишев Г.В. 

за 

Бухгалтер/член тендерного комітету 
Ковпан К.О. 

за 

Головний бухгалтер/член тендерного 
комітетуЧухманенко Н.С. 

відсутня 

Провідний фахівець – фахівець з публічних 
закупівель / секретар тендерного комітету 
Болбот Г.В. 

відсутня 

Провідний фахівець – фахівець з публічних 
закупівель / секретар тендерного комітету 
Кузьміна Г.В. 

за 

 

* Якщо член тендерного комітету  голосував «проти» рішення, його пояснення 
з цього приводу мають додаватися до рішення комітету. 

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 
проголосували одноголосно «за». 

 
По другому питанню порядку денного: 

          1. Голова тендерного комітету Марянов І.Д., який повідомив  присутнім про те, що 
відповідно до ч. 15 ст. 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) «За 
результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції/пропозиції замовник визначає 
переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про 
закупівлю згідно з цим Законом». 

Голова тендерного комітету Марянов І.Д., який  повідомив , що згідно проведеного 
розгляду тендерної пропозиції учасника-переможця аукціону ФОП Іщенко Андрій 
Ігорович, на сьогоднішній день, відсутні будь-які підстави для відхилення її тендерної 
пропозиції.  
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 Враховуючи викладене,голова тендерного комітету Марянов І.Д., запропонував 
проголосувати з приводу визначення переможцемелектронних торгів на закупівлю за 
кодом CPV за ДК 021:2015 код – 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому 
повітрі  (Хокейне екіпірування для ДЮСШ «Крижинка») та опублікувати протокол  про 
рішення  на електронному майданчику https://gov.e-tender.ua. 

На підставі вищевикладеного, голова тендерного комітету Марянов І.Д. 
запропонуваввинести на голосування («за», «проти») питання визначення переможцем 
ФОП Іщенко Андрій Ігорович. 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи 
«проти»*) 

Економіст/голова тендерного комітету 
Марянов І.Д. 

за 

Економіст /заступник голови тендерного 
комітету Степанюк Н.О. 

за 

Економіст /член тендерного комітету 
Малишев Г.В. 

за 

Бухгалтер/член тендерного комітету 
Ковпан К.О. 

за 

Головний бухгалтер/член тендерного 
комітету Чухманенко Н.С. 

відсутня 

Провідний фахівець – фахівець з публічних 
закупівель / секретар тендерного комітету 
Болбот Г.В. 

відсутня 

Провідний фахівець – фахівець з публічних 
закупівель / секретар тендерного комітету 
Кузьміна Л.І. 

за 

 

* Якщо член тендерного комітету  голосував «проти» рішення, його пояснення 
з цього приводу мають додаватися до рішення комітету. 

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 
проголосували одноголосно «за». 
 

По третьому питанню порядку денного: 

Секретаря тендерного комітету Кузьміну Л.І., яка повідомила, що, згідно з ч.1 ст.10 
Закону № 922 «Про публічні закупівлі», Замовник самостійно та безоплатно через 
авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у 
порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про 
закупівлю, а саме: 
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7) протокол розгляду тендерних пропозицій – протягом одного дня з дня його 
затвердження; 

8) повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – протягом одного дня з дня 
прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. 

Голова тендерного комітетуМарянов І.Д., запропонувавКузьміну Л.І. призначити 
відповідальною за виконання процитованої норми Закону № 922 та проголосувати за 
зазначеними питаннями («за», «проти»): 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи 
«проти»*) 

Економіст/голова тендерного комітету 
Марянов І.Д. 

за 

Економіст /заступник голови тендерного 
комітету Степанюк Н.О. 

за 

Економіст /член тендерного комітету 
Малишев Г.В. 

за 

Бухгалтер/член тендерного комітету 
Ковпан К.О. 

за 

Головний бухгалтер/член тендерного 
комітету Чухманенко Н.С. 

відсутня 

Провідний фахівець – фахівець з публічних 
закупівель / секретар тендерного комітету 
Болбот Г.В. 

відсутня 

Провідний фахівець – фахівець з публічних 
закупівель / секретар тендерного комітету 
Кузьміна Л.І. 

за 

 

* Якщо член тендерного комітету  голосував «проти» рішення, його пояснення 
з цього приводу мають додаватися до рішення комітету. 

Щодо данного питання, винесеного на голосування, члени тендерного 
комітетупроголосували одноголосно «за». 
 

Вирішили: 
1.Визнати тендерну пропозицію Учасника-переможця аукціону ФОП Іщенко Андрій 
Ігоровичтакою, що відповідає  вимогам, визначених у частинах першій і другій статті 17 
Закону, передбачених пунктах 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 
Законуна закупівлю за кодом CPV за ДК 021:2015 код37410000-5 Інвентар для спортивних 
ігор на відкритому повітрі  (Хокейне екіпірування для ДЮСШ «Крижинка») – ФОП 
Іщенко Андрій Ігорович. 
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2. Тендерну Пропозицію електронних відкритих  торгів Переможця  ФОП Іщенко Андрій 
Ігорович, як таку,  що відповідає вимогам тендерної документації  та Закону України «Про 
публічні закупівлі», щодо предмету закупівлі  за кодом CPV за ДК 021:2015 код – 
37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі  (Хокейне екіпірування 
для ДЮСШ «Крижинка»). 

3. Секретареві тендерного комітету подати для оприлюднення рішення тендерного 
комітету щодо визначення Переможця та наміру укласти договір на електронному 
майданчику https://gov.e-tender.ua.  

Підписи: 

заступник голови тендерного комітету    Н.О.Степанюк 

член  тендерного комітету                                                              Г.В.Малишев 

член тендерного  комітету        К.О.Ковпан 

член тендерного  комітету                         відсутня Н.С.Чухманенко 

секретар тендерного комітету                відсутня                       Г.В.Болбот 

секретар тендерного комітету                                                         Л.І.Кузьміна 

голова тендерного комітету                            І.Д.Марянов 

 
 

 



N2 

TEHAEPHA nPon03"1U.lfl 
Ha 3aKyniemo 

MIii, <l>i3"11-IH8 oco6a-niAnp111eMe4b h.4eHK0 AHApi111 lrop0Blll4, H8A8€M0 CB0IO npono31114i10 L40A0 Y48CTi y rnprax 
Ta niAnlllC8HHfl A0rosopy npo 38KyniBJllO X0Kel/lH0ro eKinipyBaHHfl T8 iHBeHTaplO, 3riAH0 3 TeXHi4HI/IMIII BIIIM0r8MI/I 
3aM0BHIIIK8 T0priB. 

B111B4111BWIII TeHAepHy A0KyMeHTa4i10 i TeXHi4Hi BIIIM0rlll (H8A81li T3), Ha BIIIK0H8HHfl 383H84eHoro BI/IL4e, MIii, 
ynoBH0Ba>KeHi Ha niAnlllC8HHfl Aorosopy, M8€M0 M0>KJllllBiCTb Ta noroA>KY€M0Cfl BIIIK0H8TIII BIIIM0rlll 3aM0BHIIIKa 
Ta Aorosopy Ha YM0B8X, 383H84eHI/IX y 4i111 npono31114ii 38 4iH8MIII, BK838HIIIMIII B Ta6111114i. 

OAIIIHIIIL\i UiHa, rpH. 6e3 CyMa, rpH. 6e3 
3/n 

Ha111MeHyBaHHfl npeAMeTy 38KyniBJli 
BIIIMipy 

KillbKiCTb 
nAB nAB, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 

19 
20 

K11104Ka x0Ke111Ha WT. 265 3 886,00 1 029 790,00 
W0Jl0M 3 pewiTK0IO 38XHCTV o61111144fl WT. 18 1 885,00 33 930,00 
K0B38HIII X0KelllHi nap 18 11 600,00 208 800,00 
PyKaB1114i X0KelllHi (Kparn) nap 18 2 900,00 52 200,00 
Tpyc111 cnoprnBHi (woprn X0KelllHi 38XIIICHi) WT. 18 3 480,00 62 640,00 
HarPYAHIIIK X0Kel/lHIIIIII 38XIIICHIIIIII WT. 18 3 480,00 62 640,00 
Hall0KiTHIIIK X0Kel/lHHIII nap 18 2 320,00 41 760,00 
HaK0JliHHIIIKH (L4IIITKH) nap 18 2 320,00 41 760,00 
Wa1116a X0Kell!Ha WT. 335 29,00 9 715,00 
CVMKa cnoprnBHa (xoKelllHIIIIII 6av11 Ha Ko11ecax) WT. 18 2 320,00 41 760,00 
KOB38HIII X0KelllHi B0p0T80CbKi nap 2 14 500,00 29 000,00 
LL.llllTKIII B0p0TapCbKi nap 2 20 300,00 40 600,00 
PVK8BIIIL\iBOPOT8pCbKlll(6110Keo) WT. 2 8 700,00 17 400,00 
PVK8BIIIL\i B0P0T8PCbKi (naCTKa) WT. 2 8 700,00 17 400,00 
Tpyc111 cnoprnBHi (woprn BOp0TapCbKi) WT. 2 3 480,00 6 960,00 
HarpYAHIIIK B0p0TapCbKIIIIII WT. 2 11 600,00 23 200,00 
K11IOYK8 B0poTapCbK8 WT. 14 2 900,00 40 600,00 
CyMK8 cnoprnBH8 (xoKel/lHIIIIII 6ay11 

WT. 2 3 770,00 7 540,00 
BOpOT8pCbK111111) 
<l>YT60J1K8 (M8111K8 TPeHVB8JlbH8) WT. 20 580,00 11 600,00 
<!>yT6011Ka (Ma111Ka irposa) WT. 40 580,00 23 200,00 

Bcboro 6e3 nAB 1 802 495,00 

3ara/lbH8 sapTiCTb npono31114ii, rpH., 6e3 nAB 1 802 495, 00 rpH. (OAIIIH MiJlblll0H BiCiMC0T ABi TIIICfl4i 40Tlllp111CT8 
AeB'flHOCTO n'mb rp111BeHb, 0 KOnilllOK) 

1. UiHa BK/ll048€ B ce6e Bci BIIITparn y T0MY 41/!CJli CTpaxysaHHfl, cnnaTy nOA8TKiB i 36opiB T0l.40. 
2. MIii noroA>KY€M0Cfl 3 YM0B8MIII, 1.40 B111 M0>KeTe BiAXIIIJll/lTIII Hawy 4111 BCi npono31114ii. 
3. niAnlllC8BWIII A8HY npono31,14i10, MH, <!>On l1.4eHK0 AHAPilll lrop0Blll4, noroA>KY€M0Cfl A0TplllMyBaTIIICfl csoer 

npono31114ii npornroM 90 K8JleHA8PHIIIX AHiB 3 A8TIII p03Kp111TTfl TeHAepHIIIX npono31114i111. 

flKL.40 piweHHflM 3aM0BHIIIK8 npono31114if1 <!>On l1.4eHK0 AHAPilll lrop0BIIIY 6yAe B1113H8H8 nepeM0>KL\eM TeHAepy 
(TOpriB), MIii 3060B1fl3Y€M0Cfl ni,QnHC8TIII Aorosip i3 3aM0BHIIIK0M BiAn0BiAH0 AO H0PM 38K0H0A8BCTB8 T8 BI/IMOr 
TeHAepHo"i AOKyMeHTa4ii, npornroM CTP0KY ,Qii TeHAepH0"i npono31114ii, He ni3Hiwe Hi>K 4epe3 20 AHiB 3 AHR 
np111111HflTTfl piweHHfl npo H8Mip YK118CTIII A0roBip npo 38KyniBJllO, a11e He paHiwe Hi>K 4epe3 1 0 AHiB 3 A8TIII 
onpllllllOAHeHHfl Ha Be6-nopTalli YnoBH0Ba>KeHoro opraHy noBiA0MJleHHfl npo HaMip YKJ18CTIII AOroBip npo 

38KyniBJllO. 

O3H81110MIIIBWIIICb 3 TeXHiYHIIIMIII BIIIM0r8MIII Ta BIIIM0raMIII l.40A0 YM0B, o6cflry Ta TepMiHiB H8A8HHfl noc11yr111, 
MIii M8€M0 M0>KJllllBiCTb i noroA>KY€M0Cb 3a6e3ne4111TIII f!KiCH0IO noc11yro10, B o6Cf!3i Ta B CTP0KIII B1113H84eHi 

38M0BHIIIK0M. 

1/f 
- <!>On l1.4eHK0 A.I. 



Додаток №3                                                                                                                                                                                
Тендерної  документації  

№ 
з/п 

Найменування товару та технічні / інші 
характеристики товару у відповідності до 

вимог Тендерної документації 
Аналог 

1 Ключка хокейна  

Розмір: Senior. 

Матеріал: композитна-сплав скловолокна та 
вуглецевого волокна 3K-12К. Крюк додатково 
посилений зовнішнім армуванням з 
вуглецевого волокна Carbon UD. Матеріал 
внутрішнього сердечника в гаку піна Aero 
Foam I. 

Марка: Bauer (або аналог) 

Жорсткість (flex): 70-102 

Хват: лівий – 200 од., правий – 50 од. 

Ключка хокейна  

Розмір: Senior. 

Матеріал: композитна-сплав скловолокна та 
вуглецевого волокна MINIMUS CARBON 1500В 
AEROSPACE. Крюк додатково посилений 
зовнішнім армуванням з вуглецевого волокна 
25K Enigma Carbon. Матеріал внутрішнього 
сердечника в гаку піна FuelCore. 

Марка: Warrior QRE/QX, CCM Tacks / JetSpeed 

Жорсткість (flex): 70-102 

Хват: лівий – 200 од., правий – 50 од. 

2 Шолом з решіткою захисту обличчя  

Марка: Bauer Combo (або аналог) 

Розмір: S, M, L.  

Колір: білий  

Характеристики: 

Шолом: 

• Захист лобної кістки з продовженням 
захисту з боків голови; 

• Захист потиличної частини голови; 

• Захист верхньої поверхні голови; 

• Зовнішня частина з ударостійкого пластику; 

• Внутрішній захист з комбінації двох пін;  

• Регулювання розміру по голові; 

• Захист вух знімні захисні елементи з 
пластику; 

• Регулювання за допомогою викрутки. 

Маска шолома: 

• Плаваючий захист підборіддя; 

• Підборідник одинарної щільності з каналами 
для відводу вологи; 

• Маска з металу, який витримує потужні 
удари при попаданні шайби або ключки, 
надійно захищаючи обличчя гравця. 

Шолом з решіткою захисту обличчя  

Марка: Warrior PX Combo 

Розмір: S, M, L.  

Колір: білий  

Характеристики: 

Шолом: 

• Захист лобної кістки з продовженням 
захисту з боків голови; 

• Захист потиличної частини голови; 

• Захист верхньої поверхні голови; 

• Зовнішня частина з ударостійкого пластику; 

• Внутрішній захист з комбінації двох пін;  

• Регулювання розміру по голові; 

• Захист вух знімні захисні елементи з 
пластику; 

• Регулювання за допомогою викрутки. 

Маска шолома: 

• Плаваючий захист підборіддя; 

• Підборідник одинарної щільності з каналами 
для відводу вологи; 

• Маска з металу, який витримує потужні 
удари при попаданні шайби або ключки, 
надійно захищаючи обличчя гравця 

3 Ковзани хокейні  

Марка: Bauer (або аналог) 

Ковзани хокейні  

Марка: Bauer  



Розмір: Sr.7-12 

Характеристики черевика: 

• Зовнішня обробка корпусу черевик з 
композитного матеріалу Flex 
Composite; 

• Внутрішня підкладка: Матеріал 
внутрішньої підкладки гидрофобная 
мікрофібра; 

• Фіксація п'яти: округла чаша; 

• Захист щиколотки: анатомічної форми 
з термопіни; 

• Термоформуємий. 

Язик черевика:  

• Анатомічний, 2-х шаровий: повстяний 
язичок з сітчастою вставкою для 
плеснової кістки; 

• Устілка: Внутрішня устілка FormFit; 

Підошва і Лезо: 

• Підошва: Матеріал підошви Pro TPU-
пластик; 

• Стакан: TUUK LightSpeed Edge  

• Лезо: з нержавіючої сталі TUUK LS1, 
LS+ (або аналог). 

Розмір: Sr.7-12 

Характеристики черевика: 

• Зовнішня обробка корпусу черевик з 
композитного матеріалу Flex 
Composite; 

• Внутрішня підкладка: Матеріал 
внутрішньої підкладки гидрофобная 
мікрофібра; 

• Фіксація п'яти: округла чаша; 

• Захист щиколотки: анатомічної форми 
з термопіни; 

• Термоформуємий. 

Язик черевика:  

• Анатомічний, 2-х шаровий: повстяний 
язичок з сітчастою вставкою для 
плеснової кістки; 

• Устілка: Внутрішня устілка FormFit; 

Підошва і Лезо: 

• Підошва: Матеріал підошви Pro TPU-
пластик; 

• Стакан: TUUK LightSpeed Edge  

• Лезо: з нержавіючої сталі TUUK LS1, 
LS+ (або аналог). 

4 Рукавиці хокейні (краги)   

Марка: Вauer (або аналог) 

Розмір: 13, 14, 15. 

Колір: синій  

Захист:  

• захисне наповнення: комбінація піни 
середньої і високої щільності; 

• додаткові вставки з полікарбонату на 
зовнішній частині рукавички; 

• система захисту великого пальця: 3х 
сегментна рухлива система з 
полікарбонату; 

• Матеріал - кручений про-нейлон; 
 

• Вказівний палець - 3х сегментний, інші 
2х сегментні; 

• Долонька - укріплена на долоні; 
• Манжета - Профільна, сегментована. 

Рукавиці хокейні (краги)   

Марка: Warrior QRE 

Розмір: 13, 14, 15. 

Колір: синій  

Захист:  

• захисне наповнення: піна високої 
щільності з підвищеним захистом; 

• додаткові вставки Exo+Protect; 

• система захисту великого пальця: 
AxyFlex Thumb 

• Матеріал - кручений про-нейлон 
 

• Вказівний палець - 3х сегментний, інші 
2х сегментні; 
 

• Долонька - Clarino. 
• Манжета - Профільна, сегментована, 

мобільна 
• Підкладка – Wartech FNC by Polygiene, 

який забезпечує оптимальний 
мікроклімат усередині захисту, високи 



зносостійкі властивості та ефективно 
бореться з неприємним запахом. 

5 Труси спортивні (Шорти хокейні захисні  ) 

Марка: Вauer (або аналог) 

Розмір: Sr. S, M, L, XL. 

Характеристики: 

• матеріал: зносостійкий нейлон 

• захист виконаний з піни середньої 
щільності;  

• збільшений захисний елемент хребта з 
пластиковими вставками; 

• пластикові вставки в області стегон і 
нирок для додаткового захисту; 

• регульований м'який ремінь для 
кращої фіксації; 

• влагоотводящая підкладка. 

Труси спортивні (Шорти хокейні захисні  ) 

Марка: Warrior QRE 

Розмір: Sr. S, M, L, XL. 

Характеристики: 

• матеріал: нейлон MINIMUS 

• захист виконаний з комбінації піни 
середньої та високої щільності;  

• збільшений захисний елемент хребта з 
пластиковими вставками; 

• пластикові вставки в області стегон і 
нирок для додаткового захисту; 

• регульований м'який ремінь для 
кращої фіксації; 

• вологовідвідна підкладка Wartech FNC 
by Polygiene, який забезпечує 
оптимальний мікроклімат усередині 
захисту, високи зносостійкі 
властивості та ефективно бореться з 
неприємним запахом. 

• регулюєма довжина з можливістю 
збільшення на 2.5 см 

• технологія AXYFLEX додає мобільності 
гравцеві без зниження рівня захисту 

6 Нагрудник хокейний захисний   

Марка: Вauer (або аналог) 

Розмір: Sr.S,M,L,XL. 

Характеристики: 

• Внутрішнє наповнення - спінені 
матеріали, які дозволяють 
витримувати потужні попадання 
шайбою, падіння і зіткнення; 

• Плечова чаша - виготовлена з міцних 
синтетичних матеріалів  
забезпечуючих максимальний захист 
плечового пояса, в якості основи 
формований пластик та піна середньої 
щільності;  

• Центральна частина – із спеціальним 
посиленим захисним елементом, який 
дозволяє гравцеві вільно рухатися і 
забезпечує додатковий захист грудини 
за рахунок поглинання енергії удару;  

Нагрудник хокейний захисний   

Марка: Warrior Alpha 

Розмір: Sr.S,M,L,XL. 

Характеристики: 

• Внутрішнє наповнення - спінені 
матеріали, які дозволяють 
витримувати потужні попадання 
шайбою, падіння і зіткнення; 

• Плечова чаша – виготовленая по  
технологіі SMART CAP, з міцних 
синтетичних матеріалів, що  
забезпечуючих максимальний захист 
плечового пояса, в якості основи 
формований пластик та піна середньої 
щільності;  

• Центральна частина – із спеціальним 
посиленим захисним елементом, який 
дозволяє гравцеві вільно рухатися і 
забезпечує додатковий захист грудини 
за рахунок поглинання енергії удару 



• Задня панель - обладнана міцної 
вставкою яка забезпечує посилений 
захист хребта;  

• Внутрішня підкладка - з дихаючого 
матеріалу який забезпечує 
оптимальний мікроклімат усередині 
захисту та високи зносостійкі 
властивості. 

• Задня панель - обладнана міцної 
вставкою яка забезпечує посилений 
захист хребта;  

• Внутрішня підкладка - з дихаючого 
матеріалу Wartech FNC by Polygiene, 
який забезпечує оптимальний 
мікроклімат усередині захисту, високи 
зносостійкі властивості та ефективно 
бореться з неприємним запахом 
 

• Подвійна система регулювання 
посадки дозволяє гравцеві 
відрегулювати нагрудник з більшим 
комфортом без компромісів у захисті 

7 Налокітник хокейний   

Марка: Вauer (або аналог) 

Розмір: Sr. S, M, L, XL. 

Характеристики: 

• рухома конструкція з двох елементів 
захисту (протектор захисту біцепса і 
передпліччя); 

• вбудовані литі чаші, технологія яка 
запобігає вивихам і травмам ліктьових 
суглобів при падінні; 

• ліктьова чаша виконана з 
формованого пластика і покрита з 
зовнішньої і з внутрішньої сторони 
піною середньої щільності; 

• внутрішня зносостійка підкладка 
виготовлена з вологостійкого 
матеріалу; 

• 3-х точкова еластична система 
кріплення. 

Налокітник хокейний   

Марка: Warrior Alpha 

Розмір: Sr. S, M, L, XL. 

Характеристики: 

• рухома конструкція з трьох елементів 
захисту (протектор захисту біцепса, 
ліктьового згину і передпліччя); 

• вбудовані литі чаші DX SHELL, 
технологія яка запобігає вивихам і 
травмам ліктьових суглобів при 
падінні; 

• ліктьова чаша виконана з 
формованого пластика і покрита з 
зовнішньої і з внутрішньої сторони 
піною середньої щільності; 

• внутрішня з дихаючого матеріалу 
Wartech FNC by Polygiene, який 
забезпечує оптимальний мікроклімат 
усередині захисту, високи зносостійкі 
властивості та ефективно бореться з 
неприємним запахом 

• 3-х точкова еластична система 
кріплення або примінення технології 
“sleeve” 

8 Наколінники (щитки)  

Марка: Bauer (або аналог) 

Розмір: 14, 15, 16, 17. 

Характеристики: 

• Синтетичні матеріали покращуючі 
гнучкість і захист; 

• Знімна підкладка яка забезпечує 
краще регулювання і легкий догляд; 

Наколінники (щитки)  

Марка: Warrior Alpha 

Розмір: 14, 15, 16, 17. 

Характеристики: 

• Синтетичні матеріали DX SHELL 
покращуючі гнучкість і захист; 

• Знімна підкладка яка забезпечує 
краще регулювання і легкий догляд; 



• Внутрішня вологовідштовхувальна 
підкладка з гідрофобного матеріалу; 

• Легка конструкція з шарнірної 
системою кріплень яка забезпечує 
поліпшену рухливість і захист; 

• Анатомічна форма;  

• Елементи, що закривають бічну 
частину коліна, і щиток, що закриває 
гомілку, повинні мати додаткове 
посилення пластиковою вставкою; 

• Еластична система кріплень для 
ідеальної щільної посадки зручно і 
легко налаштовується за розміром. 

• Внутрішня вологовідштовхувальна 
підкладка з приміненням технології 
Wartech FNC by Polygiene, який 
забезпечує оптимальний мікроклімат 
усередині захисту, високи зносостійкі 
властивості та ефективно бореться з 
неприємним запахом; 

• Легка конструкція з шарнірної 
системою кріплень яка забезпечує 
поліпшену рухливість і захист; 

• Анатомічна форма чи широка форма 

• Елементи, що закривають бічну 
частину коліна, і щиток, що закриває 
гомілку, мають додаткове посилення 
пластиковою вставкою DX SHELL; 

• Еластична система кріплень для 
ідеальної щільної посадки зручно і 
легко налаштовується за розміром. 

9 Шайба хокейна 

Марка:RUBENA (або аналог) 

Розмір: діаметр 7,62 см, висота 2,5 см. 

Характеристики: 

• матеріал: вулканізована гума 

Шайба хокейна 

Марка: GUFEX, VEGUM 

Розмір: діаметр 7,62 см, висота 2,5 см. 

Характеристики: 

• матеріал: вулканізована гума 

10 Сумка спортивна (Хокейний баул на колесах) 

Марка: Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• з міцного тканого поліестеру  

• Дно додатково посилено 
пластиковими вставками 

• телескопічна ручка вмонтована в дно 
сумки 

• одне велике, центральне відділення, 
що закривається на клапан з 
пришитою по периметру застібкою 
блискавкою. 

• на бічній поверхні накладна кишеня із 
застібкою блискавкою. 

Сумка спортивна (Хокейний баул на колесах) 

Марка:Warrior Q 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• матеріал Premium 840D polyester з 
підсиленням 420D diamond rip stop 

• дно додатково посилено 
пластиковими вставками 

• телескопічна ручка вмонтована в дно 
сумки 

• одне велике, центральне відділення, 
що закривається на клапан з 
пришитою по периметру застібкою 
блискавкою. 

• на торцьовій поверхні 2 накладні 
кишені із застібкою блискавкою; 

• внутрішня поверхня Warrior Custom 
liner 

• додатковий відсік для шолому 
• ідентифікатор гравця ззвоні 
• додаткові ручки для переносу 
• додаткові отвори для покращенної 

вентиляції 



11 Ковзани хокейні воротарські 

Марка: Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики черевика: 

• Зовнішня обробка корпусу черевик з 
композитного матеріалу Flex 
Composite; 

• Внутрішня підкладка: Матеріал 
внутрішньої підкладки гидрофобная 
мікрофібра; 

• Фіксація п'яти: округла чаша; 

• Захист щиколотки: анатомічної форми 
з термопіни; 

• Термоформуємий. 

Язик черевика:  

• Анатомічний, 2-х шаровий: повстяний 
язичок з сітчастою вставкою для 
плеснової кістки; 

• Устілка: Внутрішня устілка FormFit; 

Підошва і Лезо: 

• Підошва: Матеріал підошви Pro TPU-
пластик; 

• Стакан: Vertex Edge  

• Лезо: з нержавіючої сталі  LS2G, LS3G 
(або аналог). 

Ковзани хокейні воротарські 

Марка: Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики черевика: 

• Зовнішня обробка корпусу черевик з 
композитного матеріалу Flex 
Composite; 

• Внутрішня підкладка: Матеріал 
внутрішньої підкладки гидрофобная 
мікрофібра; 

• Фіксація п'яти: округла чаша; 

• Захист щиколотки: анатомічної форми 
з термопіни; 

• Термоформуємий. 

Язик черевика:  

• Анатомічний, 2-х шаровий: повстяний 
язичок з сітчастою вставкою для 
плеснової кістки; 

• Устілка: Внутрішня устілка FormFit; 

Підошва і Лезо: 

• Підошва: Матеріал підошви Pro TPU-
пластик; 

• Стакан: Vertex Edge  

• Лезо: з нержавіючої сталі  LS2G, LS3G 
(або аналог). 

12 Щитки воротарські  

Марка: Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• матеріал для зовнішньої обробки 
фронтальної поверхні щитків 
синтетична шкіра. В якості 
внутрішнього наповнення фронтальної 
поверхні в даній моделі 
використовується піни високої 
щільності. 

• зовнішня обробка синтетична шкіра 
COR Tech ST 

• Канал для ніг синтетична замша AX 
Suede Quattro 

Щитки воротарські  

Марка: Warrior G/GT, CCM 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• матеріал для зовнішньої обробки 
фронтальної поверхні щитків 
синтетична шкіра. В якості 
внутрішнього наповнення фронтальної 
поверхні в даній моделі 
використовується піни високої 
щільності. 

• Канал для ніг 360⁰ ACTIVEdrop 
 

• Технологія Geometric Torsion, 
використовувана в цій моделі, сприяє 
більш простому повертанню щитка, що 
необхідно для отримання оптимальної 
мобільності воротаря в момент 
опускання на лід. Внутрішня 
конусоподібна кромка сприяє 



щільному притискання щитка до 
льоду, коли воротар займає позицію 
«метелик». Звужений дизайн дозволяє 
воротареві легко згинатися в щитках і 
зменшує при опусканні на лід 
навантаження на стегно і щиколотку; 
 

• Конструкція коліна Knee Drive System, 
яка використовується в даній моделі, 
дозволяє легко повертати щиток, 
зберігаючи при цьому розташування 
коліна по центру. Дана система так 
само передбачає наявність 
достатнього місця для наколінників 
воротаря в області захисту коліна 
 

13 Рукавиці воротарські (Блокер) 

Марка: Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

Захист воротаря (блокер) професійного рівня 
має безконтактну конструкцію, що підвищує 
довговічність та забезпечує максимальну 
блокуючу поверхню. Бічна стінка також 
додатково підсилена, щоб створити жорсткий 
бік для подальшого захисту рук. Захист 
великого пальця широкої форми для кращого 
закриття шайб, конструкція манжету великого 
пальця для максимального захисту і 
охоплення. Кут нахилу 590 забезпечує 
додаткову рухливість зап'ястя. Захист 
великого пальця і манжети з литого спіненого 
поліетилену для кращого поглинання ударів. 
Швидке і зручне регулювання манжетів за 
допомогою спеціального ремінця. Підвищена 
міцність фронтальної поверхні блокера, 
зносостійка долоню блокера з синтетичного 
матеріалу для більш зручного хвата ключки. 
Ламінована поверхня блокера із 
застосуванням піноматеріалу подвійної 
щільності і пінополіетилену дозволяє точніше 
контролювати відскік шайби. 

 

Рукавиці воротарські (Блокер) 

Марка: Warrior G/GT, CCM 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

Блокер воротарський, вирізняється 
пониженою вагою, відмінною 
збалансованістю і прекрасним захистом.  

• Конструкція Bindingless забезпечує 
велику довговічність завдяки 
видаленню зайвого матеріалу і швів. 

• Лицьова і бічна стінки посилені 
матеріалом HyperComp від Warrior, 
який робить блокер більш легким і з 
більш високими захисними 
властивостями. Бокова стінка 
спеціально сконструйована так, щоб 
зручно спиратися на рукоять ключки і 
забезпечувати додатковий захист; 

• поставляється з повністю змінною 
долонею, положення якої можна 
регулювати і переміщати вгору або 
вниз вздовж блокує поверхні, в 
залежності від уподобань воротарів.  

• Модель має нову, регульовану, бічну 
захистів вказівного пальця і 
регульовану, контурну захист великого 
пальця; 

• Блокер оснащений регульованою 
відкритою манжетою Open Cuff, яка 
дозволяє воротареві тримати руку в 
правильному положенні, і не обмежує 
руху. 

14 Рукавиці воротарські (Пастка) 

Марка: Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Рукавиці воротарські (Пастка) 

Марка: Warrior G/GT, CCM 

Розмір: Sr. 



Характеристики: 

Захист воротаря (пастка) професійного рівня 
це відмінний вибір для воротарів, які хочуть 
мати якісний захист і високу 
функціональність. Пастка має легку 
конструкцію і виконана з синтетичної шкіри з 
додатковим посиленням в місцях 
максимального зносу. Піна різної щільності в 
якості внутрішнього наповнення в поєднанні з 
пластиковими вставками гарантує 
ефективний захист руки воротаря. Тильна 
сторона пастки має сегментовану будову, яке 
дає воротарю додаткову гнучкість і захист. З 
внутрішньої сторони долоня виконана з 
міцного поліестеру і має додаткове покриття з 
піни. Невеликий вигин дозволяє руці 
перебувати в постійній готовності до прийому 
шайби в положенні Game-ready, що скорочує 
час реакції воротаря і гарантує потрапляння 
шайби в пастку. Мікрофібра, використовувана 
в якості внутрішньої підкладки, забезпечує 
комфортний стан руки. Пастка має 
нейлоновий карман Single-T, який допомагає 
утримувати шайбу і забезпечує 
передбачуваний рикошет шайби. Кут кишені 
становить60°.Конструкція Baseball style, де 
при закритті великий палець з'єднується з 
вказівним, робить закриття пастки легше і при 
закритті пастки допомагає направити шайбу в 
кишеню. Пастка має двосекційну конструкцію 
манжети і великого пальця, що створює 
об'ємну і більш ефективний захист і додаткову 
рухливість. Двоскладовий манжет збільшує 
діапазон руху руки в зап'ясті. Щільна посадка 
створюється системою регулювальних 
ременів. 

Характеристики: 

Yова форму великого пальця, що дає більш 
традиційні відчуття і дозволяє руці природно 
розташовуватися в пастці, даючи воротареві 
можливість використовувати всю силу руки, 
щоб ефективно закрити пастку. Перероблена 
кишенюяробить пастку більш гнучкою і 
дозволяє ширше відкривати пастку, 
спрощуючи роботу з нею. Долоню пастки 
зафіксовано, що дозволяє воротареві 
отримати максимальне захоплення всередині.  
Пастка має підвищений захист безпосередньо 
на долоні і при цьому забезпечує 
максимальну готовність до гри. Матеріал 
HyperComp, доданий по всій долоні, 
забезпечує максимальний захист, не 
жертвуючи легким закриттям. Кут згину 
пастки становить 75 градусів, що полегшує 
закриття пастки і дозволяє здійснювати 
швидкі хапальні рухи рукою. Задня панель 
злегка зрушена, що створює більше покриття 
тильної сторони зап'ястя. В якості захисту, що 
амортизує наповнення в елементах захисту 
використовуються модернізовані 
піноматеріали. Зовнішня обробка виконана зі 
зносостійких, синтетичних матеріалів, які 
надають пастці підвищену міцність і 
довговічність. 

 

 

15 Труси спортивні (Шорти воротарські) 

Марка: Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• товстий шар піни середньої щільності, 
яка посилена пластиковими 
вкладками. Захист тазостегнових 
суглобів повинен мати плаваючу 
конструкцію і виконана з 
використанням піни 

• З використанням композитного 
матеріалу Curv 

• Система ременів Fast Strap 

Труси спортивні (Шорти воротарські) 

Марка: Warrior Ritual, CCM 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• товстий шар комбінації піни 
середньої/високої щільності, яка 
посилена пластиковими вкладками.  

• Захист тазостегнових суглобів 
повинен має плаваючу конструкцію і 
виконан з використанням піни 

• З використанням композитного 
матеріалу Flex Plates та AxyCut 

• Система ременів Internal Belt 

16 Нагрудник воротарський 

Марка: Bauer (або аналог) 

Нагрудник воротарський 

Марка: Warrior G/GT, CCM 



Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• піна високої щільності, сегментована 
будова, плечові чаші посилені 
формованим пластиком. Область 
ключиць має систему регулювання 

• захист в області ребер Comfort Edge 

• піна Poron XRD 

 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• комбінація пін IMPAX та X Foam для 
максимального захисту воротаря 

• Оптимальна посадка FantomFIT 

• захист в області ребер OMNIshock+ 

• зовнішня поверхня з матеріалу 
MINIMUS CARBON G1200 

 

17 Ключка воротарська 

Марка: Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• спінений двошаровий вкладиш на 
ущільнювачі гака. 

• легка карбонова конструкція з 
вуглецевим напиленням. 

• вуглецеве волокно 

 

Ключка воротарська 

Марка: Warrior Ritual 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• конструкція гака HiFused. 

• легка карбонова конструкція зі 
зниженням вібрації Vibration Reduction 
Technology 

• вуглецеве волокно MINIMUS CARBON 
G1200 

18 Сумка спортивна (Хокейний баул 
воротарський) 

Марка: Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• міцний тканий поліестер 

• Дно додатково посилено 
пластиковими вставками 

• телескопічна ручка вмонтована в дно 
сумки 

• одне велике, центральне відділення, 
що закривається на клапан з 
пришитою по периметру застібкою 
блискавкою. 

• на бічній поверхні накладна кишеня із 
застібкою блискавкою. 

Сумка спортивна (Хокейний баул 
воротарський) 

Марка: Warrior Ritual 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• матеріал Premium 840D polyester з 
підсиленням 420D diamond rip stop 

• дно додатково посилено 
пластиковими вставками 

• телескопічна ручка вмонтована в дно 
сумки 

• одне велике, центральне відділення, 
що закривається на клапан з 
пришитою по периметру застібкою 
блискавкою. 

• на торцьовій поверхні 2 накладні 
кишені із застібкою блискавкою; 

• внутрішня поверхня Warrior Custom 
liner 

• додатковий відсік для шолому 

• ідентифікатор гравця ззвоні 



• додаткові отвори для покращенної 
вентиляції 

• додаткове кріплення для ключок 

19 Футболка (Майка тренувальна 

Марка: Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• Плоска сітка з 100% поліестеру 

• посилена прострочки і перехресний 
блокуючий комір 

 

Футболка (Майка тренувальна 

Марка: Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• Плоска сітка з 100% поліестеру 

• посилена прострочки і перехресний 
блокуючий комір 

 

20 

 

Футболка (Майка ігрова 

Марка: Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• Плоска сітка з 100% поліестеру 

• посилена прострочки і перехресний 
блокуючий комір 

 

Футболка (Майка ігрова 

Марка: Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• Плоска сітка з 100% поліестеру 

• посилена прострочки і перехресний 
блокуючий комір 

 

 


