
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2020-07-23-004324-c 
 

1. Найменування замовника: Відокремлений підрозділ всеукраїнської громадської 
організації "Федерація хокею України" в м. Києві 

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

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 41509245 

3. Місцезнаходження замовника: 04211, Україна, м. Київ обл., м. Київ, Йорданська, 4г 

4. Контактна особа замовника, уповноважена 
здійснювати зв’язок з учасниками: 

Єфімов Олександр, 380674662520, fhu.kyiv@gmail.com 

41. Вид предмета закупівлі: Товари 

5. Конкретна назва предмета 
закупівлі 

6. Коди 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності) 

7. Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

8. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

9. Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Хокейне екіпірування та інвентар, 
код - 37410000-5 – Інвентар для 
спортивних ігор на відкритому 
повітрі за ДК 021:2015 Єдиного 
закупівельного словника: ключка 
хокейна (Розмір: Yth), відповідний 
код - 37411230-3; ключка хокейна 
(Розмір: Jr.), відповідний код - 
37411230-3; шолом з решіткою 
захисту обличчя (Розмір: S), 
відповідний код - 37411300-5; 
шолом з решіткою захист обличчя 
(Розмір: XS), відповідний код - 
37411300-5; ковзани хокейні (Розмір: 
Yth.13), відповідний код - 37411220-
0; ковзани хокейні (Розмір: Jr.1.0), 
відповідний код - 37411220-0; 
ковзани хокейні (Розмір: Jr.2.0), 
відповідний код - 37411220-0; 
ковзани хокейні (Розмір: Jr.3.0), 
відповідний код - 37411220-0; 
ковзани хокейні (Розмір: Jr.3.5), 
відповідний код - 37411220-0; 
ковзани хокейні (Розмір: Jr.4), 
відповідний код - 37411220-0; 
ковзани хокейні (Розмір: Jr.4.5), 
відповідний код - 37411220-0; 
наколінники (щитки) (Розмір: 10), 
відповідний код - 37411300-5; 
наколінники (щитки) (Розмір: 11), 
відповідний код - 37411300-5; 
наколінники (щитки) (Розмір: 12), 
відповідний код - 37411300-5; 
наколінники (щитки) (Розмір: 13), 
відповідний код - 37411300-5; 
рукавиці хокейні (краги) (Розмір: 
13), відповідний код - 37411300-5; 
рукавиці хокейні (краги) (Розмір: 

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

500 штуки  04119, Україна, 
Київська область, 
Київ, 
Шевченківський 
район, вулиця Юрія 
Іллєнка, будинок 46  

до 31 серпня 
2020  



12), відповідний код - 37411300-5; 
рукавиці хокейні (краги) (Розмір: 
11), відповідний код - 37411300-5; 
налокітник хокейний (Розмір: Jr.L), 
відповідний код - 37411300-5; 
налокітник хокейний (Розмір: Jr.M), 
відповідний код - 37411300-5; 
налокітник хокейний (Розмір: Jr.S), 
відповідний код - 37411300-5; 
налокітник хокейний (Розмір: 
Yth.М/L), відповідний код - 
37411300-5; шорти хокейні захисні 
(Розмір: Jr.L), відповідний код - 
37411300-5; шорти хокейні захисні 
(Розмір: Jr.M), відповідний код - 
37411300-5; шорти хокейні захисні 
(Розмір: Jr.S), відповідний код - 
37411300-5; шорти хокейні захисні 
(Розмір: Yth.XL), відповідний код - 
37411300-5; нагрудник хокейний 
захисний (Розмір: Jr.L), відповідний 
код - 37411300-5; нагрудник 
хокейний захисний (Розмір: Jr. M), 
відповідний код - 37411300-5; 
нагрудник хокейний захисний 
(Розмір: Jr.S), відповідний код - 
37411300-5; нагрудник хокейний 
захисний (Розмір: Yth.XL), 
відповідний код - 37411300-5; захист 
паху (ракушка) (Розмір: Jr.), 
відповідний код - 37411300-5; захист 
шиї (Розмір: Jr.), відповідний код - 
37411300-5 
 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  15  Календарні  100  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

600 000,00 UAH 

102. Джерело фінансування закупівлі: 
 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   600000 UAH  
 
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 3 000,00 UAH 

12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні 
електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: 

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 07 серпня 2020 18:00 

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає 
його надати): 

0,00 UAH 

15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його 
надати): 

відсутній 

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній , після завершення 
електронного аукціону  



17. Дата та час проведення електронного аукціону: 10 серпня 2020 14:19  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
 



ДОДАТОК  2 
до тендерної документації  

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - 
технічні вимоги до предмета закупівлі 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
 
В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або 

на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи 
на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати 
вираз «або еквівалент». 

У зв’язку із тим, що вичерпний опис усіх необхідних характеристик щодо предмету 
закупівлі скласти неможливо, то в місцях де технічна специфікація містить посилання на 
стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та 
термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені 
існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними 
європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими 
органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного 
такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного 
посилання додається вираз «або еквівалент». 

Закупівля даноготовару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які 
найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. 

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, 
додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у 
порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик 
товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик 
еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого 
еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника. 

1. Підтвердження відповідності пропозиції учасника необхідним технічним, якісним та 
кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі відповідній технічній специфікації 
(у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) у вигляді листа-
гарантії наступного змісту: «Ми, зазначити найменування Учасника підтверджуємо відповідність 
своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, технічній 
специфікації та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в  тендерній документації, в 
т.ч. Додатку 2 тендерної документації, а також підтверджуємо можливість поставки товару, у 
відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації». У разі відсутності 
даного листа-гарантії пропозиція учасника відхиляється згідно абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 31 Закону 
України «Про публічні закупівлі». 

2. Тендерна пропозиція може бути поданалише стосовно повного обсягу товару 
передбаченого п. 7 цього додатку. 

3. Якість товару, що передбачена  п.7цього додатку повинна відповідати чинним нормативним 
актам  законодавства України  щодо якості для товарів даного. 

4. Гарантійний строк на товари – не менше 6 місяців з дати поставки товару. На 
підтвердження цього учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист з 
точним зазначенням гарантійного строку на товари згідно п. 7 цього додатку. 

5. Товари, що пропонуються учасником повинні бути новими, та такими, що не були у 
використанні. 

6. Товари повинні бути в упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від 
пошкоджень під час поставки. 



 
7. Технічних, якісних та кількісні характеристик товару: 

№ 
з/п 

Найменування товару та технічні / інші характеристики товару Одиниця 
виміру 

Кількіс
ть 

 
1 Ключка хокейна  

Розмір:Yth 
Матеріал: композитна-сплав скловолокна та вуглецевого волокна. 
Крюк додатково посилений зовнішнім армуванням з вуглецевого 
волокна. 
Марка: Bauer/Sherwood, (або еквівалент) 
Жорсткість (flex): 35-40 
Хват: лівий – 32 од., правий – 3 од. 

шт. 20 

2 Ключкахокейна 
Розмір:Jr.  
Матеріал: композитна-сплав скловолокна та вуглецевого волокна. 
Крюк додатково посилений зовнішнім армуванням з вуглецевого 
волокна. 
Марка: Bauer/Sherwood (або еквівалент) 
Жорсткість (flex): 50 
Хват: лівий – 13 од., правий – 2 од. 

шт. 30 

3 Шолом з решіткою захисту обличчя  
Марка: BauerCombo (або еквівалент) 
Розмір:S 
Колір: білий або чорний (кількість одного кольору повинна бути 
кратна 5-ти) 
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. 

шт. 45 

4 Шолом з решіткою захист обличчя 
Марка: BauerCombo (або еквівалент) 
Розмір: XS 
Колір: білий або чорний(кількість одного кольору повинна бути 
кратна 5-ти) 
Характеристики: 
Шолом: 
• Захист лобної кістки з продовженням захисту з боків голови; 
• Захист потиличної частини голови; 

шт. 5 



• 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. 

5 Ковзани хокейні 
Марка: Bauer (абоеквівалент) 
Розмір:Yth.13 
Характеристики черевика: 

• Конструкція: 3-х мірний, поліуретан; 
• Внутрішня підкладка: мікрофібра; 
• Фіксація п'яти: округла чаша; 
• Захист щиколотки: анатомічної форми з термопіни. 

Язик черевика:  
• Анатомічний, 2-х шаровий: фетр і метатарзальний захист для 

плеснової кістки; 
• Устілка: термоізолююча; 

Підошва і Лезо: 
• Підошва: термопластичная гума подвійної щільності; 
• Стакан: TUUK LightSpeed Pro (або еквівалент); 
• Лезо: з нержавіючої сталі Tuuk(або еквівалент). 

шт. 5 

6 Ковзани хокейні  
Марка: Bauer (або еквівалент) 
Розмір:Jr.1.0 
Характеристики черевика: 

• Конструкція: 3-х мірний, поліуретан; 
• Внутрішня підкладка: мікрофібра; 
• Фіксація п'яти: округла чаша; 
• Захист щиколотки: анатомічної форми з термопіни. 

Язик черевика:  
• Анатомічний, 2-х шаровий: фетр і метатарзальний захист для 

плеснової кістки; 
• Устілка: термоізолююча; 

Підошва і Лезо: 
• Підошва: термопластичная гума подвійної щільності; 
• Стакан: TUUK LightSpeed Pro (або еквівалент); 
• Лезо: з нержавіючої сталі Tuuk Super(або еквівалент). 

шт 10 

7 Ковзани хокейні   
Марка: Bauer (або еквівалент) 
Розмір:Jr.2.0 
Характеристики черевика: 

• Конструкція: 3-х мірний, поліуретан; 
• Внутрішня підкладка: мікрофібра; 
• Фіксація п'яти: округла чаша; 
• Захист щиколотки: анатомічної форми з термопіни; 

шт 10 



• Верх черевика термоформуємий. 
Язик черевика:  

• Анатомічний, 2-х шаровий: фетр і метатарзальний захист для 
плеснової кістки; 

• Устілка: термоізолююча. 
Підошва і Лезо: 

• Підошва: термопластична гума подвійної щільності; 
• Стакан: TUUK LightSpeed Pro (або еквівалент); 
• Лезо: з нержавіючої сталіTUUK Stainless Steel(або еквівалент). 

8 Ковзани хокейні  
Марка: Bauer (або еквівалент) 
Розмір:Jr.3.0 
Характеристики черевика: 

• Конструкція: 3-х мірний, поліуретан; 
• Внутрішня підкладка: мікрофібра; 
• Фіксація п'яти: округла чаша; 
• Захист щиколотки: анатомічної форми з термопіни; 
• Термоформуємий. 

Язик черевика:  
• Анатомічний, 2-х шаровий: фетр і метатарзальний захист для 

плеснової кістки; 
• Устілка: термоізолююча. 

Підошва і Лезо: 
• Підошва: термопластична гума подвійної щільності; 
• Стакан: TUUK LightSpeed Pro (або еквівалент); 
• Лезо: з нержавіючої сталі TUUK Stainless Steel(або еквівалент). 

шт 10 

9 Ковзани хокейні  
Марка: Bauer (або еквівалент) 
Розмір:Jr.3.5 
Характеристики черевика: 

• Конструкція: 3-х мірний, поліуретан; 
• Внутрішня підкладка: мікрофібра; 
• Фіксація п'яти: округла чаша; 
• Захист щиколотки: анатомічної форми з термопіни; 
• Термоформуємий. 

Язик черевика:  
• Анатомічний, 2-х шаровий: фетр і метатарзальний захист для 

плеснової кістки; 
• Устілка: термоізолююча; 

Підошва і Лезо: 
• Підошва: термопластична гума подвійної щільності; 
• Стакан: TUUK LightSpeed Pro (або еквівалент); 
• Лезо: з нержавіючої сталі TUUK Stainless Steel(або еквівалент). 

шт 5 

10 Ковзани хокейні  
Марка: Bauer (або еквівалент) 
Розмір:Jr.4 
Характеристики черевика: 

• Конструкція: 3-х мірний, поліуретан; 
• Внутрішня підкладка: мікрофібра; 
• Фіксація п'яти: округла чаша; 
• Захист щиколотки: анатомічної форми з термопіни; 

шт 5 



• Термоформуємий. 
Язик черевика:  

• Анатомічний, 2-х шаровий: фетр і метатарзальний захист для 
плеснової кістки; 

• Устілка: термоізолююча; 
Підошва і Лезо: 

• Підошва: термопластична гума подвійної щільності; 
• Стакан: TUUK LightSpeed Pro (або еквівалент); 
• Лезо: з нержавіючої сталі TUUK Stainless Steel(або еквівалент). 

11 Ковзани хокейні  
Марка: Bauer (або еквівалент) 
Розмір:Jr.4.5 
Характеристики черевика: 

• Конструкція: 3-х мірний, поліуретан; 
• Внутрішня підкладка: мікрофібра; 
• Фіксація п'яти: округла чаша; 
• Захист щиколотки: анатомічної форми з термопіни; 
• Термоформуємий. 

Язик черевика:  
• Анатомічний, 2-х шаровий: фетр і метатарзальний захист для 

плеснової кістки; 
• Устілка: термоізолююча; 

Підошва і Лезо: 
• Підошва: термопластична гума подвійної щільності; 
• Стакан:TUUKLightSpeedPro(або еквівалент); 
• Лезо: з нержавіючої сталіTUUK Stainless Steel(або еквівалент). 

шт 5 

12 Наколінники (щитки) 
Марка: Bauer/Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: 10 
Характеристики: 

• Синтетичні матеріали 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. 

шт 10 

13 Наколінники (щитки)  
Марка: Bauer/Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: 11 
Характеристики: 

• Синтетичні матеріали покращуючі гнучкість і захист; 
• Знімна підкладка яка забезпечує краще регулювання і легкий 

догляд; 
• Внутрішня вологовідштовхувальна підкладка з гідрофобного 

шт 10 



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 
посадкизручно і легко налаштовуєтьсяза розміром. 

14 Наколінники (щитки)  
Марка: Bauer/Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: 12 
Характеристики: 

• Синтетичні матеріали 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. 

шт 20 

15 Наколінники (щитки)  
Марка: Bauer/Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: 13 
Характеристики: 

• Синтетичні матеріали 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. 

шт 10 

16 Рукавиці хокейні (краги)   
Марка: Вauer/Sherwood (або еквівалент) 
Розмір:13 
Колір: синій або чорний (кількість одного кольору повинна бути 
кратна 5-ти). 
Захист: 

• захисне наповнення: комбінація піни середньої і високої 
щільності; 

• додаткові вставки з полікарбонату на зовнішній частині 

шт. 10 



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. 

17 Рукавиці хокейні (краги)  
Марка: Вauer/Sherwood (або еквівалент) 
Розмір:12 
Колір: синій або чорний (кількість одного кольору повинна бути 
кратна 5-ти). 
Захист: 

• захисне наповнення: комбінація піни середньої 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. 

шт 25 

18 Рукавиціхокейні (краги)  
Марка: Вauer/Sherwood (або еквівалент) 
Розмір:11 
Колір: синій або чорний (кількість одного кольору повинна бути 
кратна 5-ти). 
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. 

шт 15 

19 Налокітник хокейний   
Марка: Вauer/Sherwood (або еквівалент) 
Розмір:Jr.L 
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; 

шт 15 



• 3-х точкова еластична система кріплення. 
20 Налокітник хокейний  

Марка: Вauer/Sherwood (або еквівалент) 
Розмір:Jr.M 
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. 

шт 15 

21 Налокітник хокейний  
Марка: Вauer/Sherwood (або еквівалент) 
Розмір:Jr.S 
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. 

шт 15 

22 Налокітник хокейний  
Марка: Вauer/Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: Yth.М/L 
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. 

шт 5 

23 Шорти хокейні захисні  
Марка: Вauer/Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: Jr.L 
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; 

шт 20 



влагоотводящая підкладка. 
24 Шорти хокейні захисні  

Марка: Вauer/Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: Jr.M 
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. 

шт 15 

25 Шорти хокейні захисні  
Марка: Вauer/Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: Jr.S 
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. 

шт 10 

26 Шорти хокейні захисні  
Марка: Вauer/Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: Yth.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. 

шт 5 

27 Нагрудник хокейний захисний 
Марка: Вauer/Sherwood (або еквівалент) 
Розмір:Jr.L 
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;  

• Задня панель - обладнана міцної вставкою яка забезпечує 

шт 20 



посилений захист хребта;  
• Внутрішня підкладка - з дихаючого матеріалу який 

забезпечує оптимальний мікроклімат усередині захисту та 
високи зносостійкі властивості. 

28 Нагрудник хокейний захисний 
Марка: Вauer/Sherwood (або еквівалент) 
Розмір:Jr. M 
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;  

• 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. 

шт 15 

29 Нагрудник хокейний захисний 
Марка: Вauer/Sherwood (або еквівалент) 
Розмір:Jr.S 
Характеристики: 
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;   

• 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. 

шт 10 

30 Нагрудник хокейний захисний   
Марка: Вauer/Sherwood (або еквівалент) 
Розмір:Yth.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 

шт 5 



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. 

31 Захист паху (ракушка) 
Розмір:Jr. 
Марка: Bauer/CCM (або еквівалент) 

шт 50 

32 Захист шиї Розмір: 
Розмір:Jr. 
Марка: Bauer/CCM (або еквівалент) 

шт 50 

Всього: шт. 500 
 
 

 


