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ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

на придбання 
Екіпірування для хокею 
ДК 021:2015 - 18410000-6 

Спеціальний одяг  

Якісні, кількісні та технічні вимоги до товару 

№ 
п/
п 

Найменування предмета 
закупівлі 

Модель Од. 
виміру 

Розмір 
Колір 

К-сть 

М 
білий 70 

S 
білий 105 1 

Шолом для гри в хокей з 
шайбою, з захисною сіткою . 
Матеріал: Піна подвійної щільності 
cellflex, пластиковий корпус шолома 

з двох частин. 

Bauer Re-Akt 
95, Bauer 4500, 
Bauer Prodigy, 
CCM combo 

або еквівалент, 
аналог 

штук 

Yth 
білий 45 

2 Захист воротаря  
  

 

Юніорський 
білий 10 
Fit2 
білий 1 2.1 

Шолом хокейний з маскою для 
вороторя по хокею з 

шайбою.Матеріал: корпус з 
полікарбонату, внутрішня підкладка 
з м’якої піни подвійної щільності. 

Bauer NME4, 
CCM combo 

або еквівалент, 
аналог 

Штук 

Fit3 
білий 1 

2.2 

Захист грудей для гри в хокей з 
шайбою, воротарські 

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

регулювання. 

Bauer S29, 
CCM combo 

або  еквівалент, 
аналог 

Штук Junior S-1,  
M-3, L-3, 

XL-3 
Senior 
S-1,  
M-1 

12 

2.3 

Захисні шорти для гри в хокей з 
шайбою, воротарські 

Матеріал: товстий шар піни 
середньої щільності, яка посилена 
пластиковими вкладками. Захист 

тазостегнових суглобів повинен мати 
плаваючу конструкцію і виконана з 

використанням піни. 
 
 

Bauer S27, 
CCM combo 

або еквівалент, 
аналог 

Штук Junior 
S-1, M-3, L-3, 
XL-3 Senior 

S-1,  
M-1 12 



2.4 

Захисні щитки для гри в хокей з 
шайбою, воротарські. 

Матеріал: матеріал для зовнішньої 
обробки фронтальної поверхні 

щитків синтетична шкіра. В якості 
внутрішнього наповнення 

фронтальної поверхні в даній моделі 
використовується піни високої 

щільності. 

Bauer, CCM 
combo, або 
еквівалент, 
аналог 

пара 26in-2, 
28in-3, 
30in-3, 
32in-4 

біло-синій 12 

Junior 
біло-синій 6 

2.5 

Рукавиці воротарські, для гри в 
хокей з шайбою. 

Матеріал: Матеріал зовнішньої 
обробки стандартна синтетична 

шкіра, синтетичний матеріал. Nash. 
Полімерна піни високої щільності 

піна високої щільності. 

BauerХ700, 
CCM combo, 

або  еквівалент, 
аналог 

пара 

Senior 
біло-синій 

 4 

M 
синій 5 

L 
синій 5 3 

Костюм зимовий(куртка, 
штани) для тренування на 

льоду.Матеріал: нейлон, поліестер, 
водовідштовхувальний матеріал. 

Bauer, CCM 
combo, або 
еквівалент, 
аналог 

штук 

XL 
синій 5 
YTH-S 20 
YTH-M 15 4 

Комплект захисту початківців 
для гри в хокей(нагрудник, 

налокітник,щитки,шорти, рукавички) 

Bauer XV 
elocity, CCM 
combo, або 
еквівалент, 
аналог 

штук 
 
 

YTH-L 5 

M 
синій 50 

L 
синій 75 

5 

Хокейна форма комплект: 
2 хокейних светрів- Щільність тканини 

- 230 гр/м2, склад – 100% поліестер. 
Повинен зберігати форму після прання, 
не вигорати та стійким до зносу.Сітчасті 
одношарові панелі для вентиляції з боків 
під рукавами та подвійний шар захисту 

для збільшення міцності та 
зносостійкості на плечах та на ліктях. V-
подібний виріз для шиї.  2 пари гамаш - 
Щільність тканини - 300 гр/м2, склад – 

100% поліестер. Хокейні гамаші повинні 
надійно фіксуватися на нозі за 

допомогою гумок на верхній та нижній 
частині моделі. Запобігати сповзання 

гамашам під час руху. 
Гамаші  повинні бути виконані з 
якісного поліестеру з міцною 

структурою тканини, який витримує 
навантаження, не деформується і не 

рветься, не розтягується при постійному 
використанні, потрійними посиленими 

швами, всі шви прошиті та не 
створювати дискомфорт при  русі. 

------------ 

комплект 

XL 
синій 

50 

 
 


