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Газ природний (метан) для Кам'янець-Подільського 
РЕМ, Хмельницького РЕМ, Хмельницького МРЕМ, 
Шепетівського РЕМ, СМіТ Товариства

ДК 021:2015 - 09120000-6 - Газове паливо 3 495 000,00 з ПДВ  три млн. чотириста дев’яносто п'ять  тис. грн. 00 коп. відкриті торги 
UA-P-2020-03-25-001709-b

березень 2020 UA-2020-03-25-000894-b

Газ нафтовий скраплений для Волочиського РЕМ, 
Деражнянського РЕМ, Дунаєвецького РЕМ, 
Ізяславського РЕМ, Красилівського РЕМ, 
Новоушицького РЕМ, Славутського РЕМ, 
Старокостянтинівського РЕМ, Старосинявського РЕМ, 
Старосинявського ЦЦР, Шепетівського РЕМ, 
Я  РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і дистиляти 1 183 245,00 з ПДВ відкриті торги 
UA-P-2020-01-09-000934-c

січень 2020 UA-2020-01-09-000248-c

Газ нафтовий скраплений для Кам'янець-
Подільського РЕМ, Летичівського РЕМ, 
Хмельницького МРЕМ, Хмельницького РЕМ, СМіТ 
Товарис ва 

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і дистиляти 562 000,00 з ПДВ п'ятсот шістдесят дві тис.  грн. 00 коп. відкриті торги 
UA-P-2020-03-25-000312-b

березень 2020 UA-2020-03-25-000150-b

Бензин марки А-92, бензин марки А-95, дизельне 
паливо та газ нафтовий скраплений для 
Віньковецько о РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і дистиляти 1 417 740,00 з ПДВ один млн. чотириста сімнадцять тис. сімсот сорок 
грн. 00 коп.

відкриті торги 
UA-P-2020-01-09-001728-c

січень 2020 UA-2020-01-09-000472-c

Бензин марки А-92, бензин марки А-95, дизельне 
паливо та газ нафтовий скраплений для 
Віньковецького РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і дистиляти 1 417 740,00 з ПДВ один млн. чотириста сімнадцять тис. сімсот сорок 
грн. 00 коп.

відкриті торги 
UA-P-2020-01-28-003034-a

січень 2020 UA-2020-01-28-001023-a

Бензин марки А-92, бензин марки А-95, дизельне 
паливо та газ нафтовий скраплений для 
Віньковецько о РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і дистиляти 1 354 800,00 з ПДВ один млн. триста п'ятдесят чотири тис. вісімсотгрн. 
00 коп.

переговорна процедура
UA-P-2020-02-19-007668-b

лютий 2020 UA-2020-02-19-003313-b

Бензин марки А-92, бензин марки А-95, дизельне 
паливо для Білогірського РЕМ, Теофіпольського РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і дистиляти 877 900,00 з ПДВ вісімсот сімдесят сім тис. дев'ятсот грн. 00 коп. відкриті торги 
UA-P-2020-02-10-006555-b

лютий 2020 UA-2020-02-10-001877-b

Бензин марки А-92, бензин марки А-95, дизельне 
паливо для Білогірського РЕМ, Теофіпольського РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і дистиляти 877 900,00 з ПДВ вісімсот сімдесят сім тис. дев'ятсот грн. 00 коп. відкриті торги 
UA-P-2020-03-03-006066-a

березень 2020 UA-2020-03-03-002558-a

Олива трансформаторна Т-1500 ДК 021:2015 - 09210000-4 Мастильні засоби 577 500,00 з ПДВ п'ятсот сімдесят сім тис. п'ятсот грн. 00 коп. відкриті торги 
UA-P-2020-02-26-005353-c

лютий 2020 UA-2020-02-26-001930-c

Мастильні матеріали ДК 021:2015 - 09210000-4 Мастильні засоби 2 038 300,00 з ПДВ два млн. тридцять вісім  тис. триста грн. 00 коп. відкриті торги 
UA-P-2020-05-29-001185-b

травень 2020 UA-2020-05-29-001290-b

Металопрокат ДК 021:2015 - 14620000-3 - Сплави 9 279 559,00 з ПДВ  дев'ять млн. двісті сімдесят дев'ять тис. п'ятсот 
пятдесят дев'ять грн. 00 коп.

відкриті торги з публікацією 
англійською мовою

UA-P-2020-01-08-003356-c

січень 2020 UA-2020-01-16-000908-c

Трансформатор силовий ДК 021:2015 - 31170000-8 - Трансформатори 4 011 050,00 з ПДВ чотири млн. одинадцять тис. п'ятдесят грн. 00 коп. відкриті торги з публікацією 
англійською мовою

UA-P-2020-01-08-003447-c

березень 2020 UA-2020-03-13-000686-b

Вимикачі автоматичні ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична 
апаратура для комутування та захисту 
електричних кіл

3 419 620,00 з ПДВ три млн. чотириста дев'ятнадцять тис. шістсот 
двадцять грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2020-01-08-003428-c

лютий 2020 UA-2020-02-14-000627-c

Вимикач-роз'єднувач, рубильник, блок-рубильник ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична 
апаратура для комутування та захисту 

 

2 729 853,00 з ПДВ два млн. сімсот двадцять дев'ять тис.вісімсот 
п'ятдесят три грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2020-01-08-003373-c

червень 2020

3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 22767506
4. Категорія замовника:  юридичні особи та/або суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, зазначені в пункті 4 частини першої статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі"

8.

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  (Зміни 16)
на 2020 рік

1. Найменування замовника: АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"
2. Місцезнаходження замовника: вул. Храновського, буд. 11А, м. Хмельницький, 29018, Україна

Розмір бюджетного призначення  та/або очікувана вартість 
предмета закупівлі
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Арматура лінійна ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична 
апаратура для комутування та захисту 
електричних кіл

5 136 780,00 з ПДВ п'ять  млн. сто тридцять шість тис. сімсот вісімдесят 
грн. 00 коп.

відкриті торги з публікацією 
англійською мовою

UA-P-2020-01-08-003437-c

березень 2020 UA-2020-03-02-001096-a

Заземлення переносне ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична 
апаратура для комутування та захисту 

 і

170 264,00 з ПДВ сто сімдесят тис. двісті шістдесят чотири грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2020-01-08-003370-c

липень 2020

Запобіжники, губки під запобіжник, контакти під 
запобіжник

ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична 
апаратура для комутування та захисту 
електричних кіл

1 165 980,00 з ПДВ один млн. сто шістдесят п'ять тис. дев'ятсот 
вісімдесят грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2020-01-08-003391-c

лютий 2020 UA-2020-02-04-001217-a

Запобіжники, губки під запобіжник, контакти під 
запобіжник

ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична 
апаратура для комутування та захисту 
електричних кіл

1 165 980,00 з ПДВ один млн. сто шістдесят п'ять тис. дев'ятсот 
вісімдесят грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2020-03-11-000961-b

березень 2020 UA-2020-03-11-000572-b

КТП ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична 
апаратура для комутування та захисту 
електричних кіл

1 317 775,00 з ПДВ один млн. триста сімнадцять тис. сімсот сімдесят 
п'ять  грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2020-01-08-003388-c

червень 2020

Обмежувачі перенапруг ОПН-10кВ,ОПН-0,4кВ; 
розрядники  РВО-10кВ

ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична 
апаратура для комутування та захисту 
електричних кіл

2 029 058,00 з ПДВ два млн. двадцять дев'ять  тис. п'ятдесят вісім грн. 00 
коп.

відкриті торги
UA-P-2020-01-08-003441-c

січень 2020 UA-2020-01-15-002205-c

Обмежувачі перенапруг ОПН-110 кВ; ОПН-35 кВ ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична 
апаратура для комутування та захисту 
е ек ричних кі

615 060,00 з ПДВ шістсот п'ятнадцять тис. шістдесят грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2020-01-08-003382-c

лютий 2020 UA-2020-02-26-001937-c

Роз'єднувачі РЛНД  10/400,  РЛНДз 10/630 ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична 
апаратура для комутування та захисту 
електричних кіл

1 392 485,00 з ПДВ один млн. триста дев'яносто  дві тис. чотириста 
вісімдесят п'ять грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2020-01-08-003395-c

січень 2020 UA-2020-01-30-001202-c

Автомобіль Renault Duster INTENSE або еквівалент ДК 021:2015 -34110000-1 - Легкові автомобілі 1 162 560,00 з ПДВ один млн. сто шістдесят дві тис. п'ятсот шістдесят 
грн. 00 коп.

відкриті торги 
UA-P-2020-01-16-009520-c

січень 2020 UA-2020-01-16-002804-c

Автомобіль MITSUBISHI L200 або еквівалент 
(Інвестиційна програма 2020 року - п.VI.1.2)

ДК 021:2015 -34110000-1 - Легкові автомобілі 4 188 000,00 з ПДВ чотири млн. сто вісімдесят вісім тис. грн. 00 коп. відкриті торги з публікацією 
англійською мовою

UA-P-2020-03-04-000597-a

березень 2020 UA-2020-03-04-002479-a

Автомобіль MITSUBISHI L200 або еквівалент 
(Інвестиційна програма 2020 року - п.VI.1.2)

ДК 021:2015 -34110000-1 - Легкові автомобілі 4 188 000,00 з ПДВ чотири млн. сто вісімдесят вісім тис. грн. 00 коп. відкриті торги з публікацією 
англійською мовою

UA-P-2020-04-10-001474-b

квітень 2020 UA-2020-04-10-001066-b

Бурильно-кранова машина БКУ-1МК-Т на базі 
трактора ХТА-200 або еквівалент (Інвестиційна 
програма 2020 року - п.VI.1.3)

ДК 021:2015 - 34140000-0 - Великовантажні 
мототранспортні засоби

2 190 000,00 з ПДВ два млн. сто дев'яносто тис. грн. 00 коп. відкриті торги 
UA-P-2020-03-04-000474-a

березень 2020 UA-2020-03-04-002635-a

Шини для легкових автомобілів та автобусів ДК 021:2015 - 34350000-5- Шини для 
транспортних засобів великої та малої 
тоннажності

2 600 000,00 з ПДВ два млн. шістсот тис. грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2020-01-08-003454-c

червень 2020

Шини для вантажних автомобілів та  
сільськогосподарської техніки

ДК 021:2015 - 34350000-5- Шини для 
транспортних засобів великої та малої 
тоннажності

3 900 000,00 з ПДВ три млн. дев'ятсот  тис. грн. 00 коп. відкриті торги 
UA-P-2020-01-08-003399-c

червень 2020

Засоби пломбувальні ДК 021:2015 -35120000-1 Системи та пристрої 
нагляду та охорони

2 217 000,00 з ПДВ два млн. двісті сімнадцять тис.  грн. 00 коп. відкриті торги 
UA-P-2020-05-28-006005-b

травень 2020 UA-2020-05-28-006203-b

Лічильники електричної енергії ДК 021:2015 - 38550000-5 - Лічильники 19 253 346,00 з ПДВ дев'ятнадцять  млн. двісті п'ятдесят три тис. триста 
сорок шість грн. 00 коп.

відкриті торги з публікацією 
англійською мовою

UA-P-2020-01-08-003422-c

березень 2020 UA-2020-03-04-001859-b
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Ізолятори ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні 
матеріали

3 503 365,00 з ПДВ три млн. п'ятсот три тис. триста шістдесят п'ять  грн. 
00 коп.

відкриті торги
UA-P-2020-02-24-001996-c

лютий 2020 UA-2020-02-24-000731-c

Ізолятори ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні 
матеріали

3 175 230,00 з ПДВ три млн.сто сімдесят п'ять тис. двісті тридцять грн. 00 
коп.

відкриті торги
UA-P-2020-04-17-000965-b

квітень 2020 UA-2020-04-17-000518-b

Кабельні лотки та плити перекриття ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні 
матеріали

174 700,00 з ПДВ сто сімдесят чотири тис. сімсот  грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2020-02-26-001441-c

лютий 2020 UA-2020-02-26-000686-c

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013  Роботи з реконструкції ПС 
"Городська"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

11 137 680,00 з ПДВ одинадцять млн. сто тридцять сім тис. шістсот 
вісімдесят грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2020-01-08-003409-c

липень 2020

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівельно-монтажні роботи 
по об'єкту "Реконструкція мереж АТ 
"Хмельницькобленерго" для приєд-нання 
фотогальванічної електростанції ТОВ 
"Грінпроджектсистемс" потужністю 5 МВт, яка 
розташована за межами с. Пиляї Ленковецької 
сільської територіальної громади Шепетівського 
району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

12 307 753,00 з ПДВ дванадцять млн. триста сім тис. сімсот п'ятдесят три 
грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2020-02-14-004519-c

лютий 2020 UA-2020-02-17-002443-a

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Проектно-вишукувальні та 
будівельно-монтажні роботи  по  об’єкту 
"Проектування та будівництво електричних мереж 
0,4-10кВ для забезпечення виконання стандартного 
приєднання електроустановок замовників до 
електричних мереж АТ "Хмельницькобленерго" в 
Дунаєвецькому районі Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

9 291 499,00 з ПДВ дев'ять млн. двісті девяносто одна тис. чотириста 
дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2020-03-05-003815-b

березень 2020 UA-2020-03-05-001425-b

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Проектно-вишукувальні та 
будівельно-монтажні роботи  по  об’єкту 
"Проектування та будівництво електричних мереж 
0,4-10кВ для забезпечення виконання стандартного 
приєднання електроустановок замовників до 
електричних мереж АТ "Хмельницькобленерго" в 
Дунаєвецькому районі Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

9 291 499,00 з ПДВ дев'ять млн. двісті девяносто одна тис. чотириста 
дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2020-03-25-000795-b

березень 2020 UA-2020-03-25-000421-b

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Проектно-вишукувальні та 
будівельно-монтажні роботи  по  об’єкту 
"Проектування та будівництво електричних мереж 
0,4-10кВ для забезпечення виконання стандартного 
приєднання електроустановок замовників до 
електричних мереж АТ "Хмельницькобленерго" в м. 
Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

9 084 170,00 з ПДВ дев'ять млн. вісімдесят чотири тис. сто сімдесят  грн. 
00 коп.

відкриті торги
UA-P-2020-03-31-000712-b

березень 2020 UA-2020-03-31-000548-b

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Проектно-вишукувальні та 
будівельно-монтажні роботи  по  об’єкту 
"Проектування та будівництво електричних мереж 
0,4-10кВ для забезпечення виконання стандартного 
приєднання електроустановок замовників до 
електричних мереж АТ "Хмельницькобленерго" в м. 
Х е ьницько у"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

9 084 170,00 з ПДВ дев'ять млн. вісімдесят чотири тис. сто сімдесят  грн. 
00 коп.

відкриті торги
UA-P-2020-04-17-001504-b

квітень 2020 UA-2020-04-17-000844-b



Назва предмета закупівлі

Код за Єдиним закупівельним словником та 
назва відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета 
закупівлі (лотів) (за наявності)

Ко
д 

 е
ко

но
м

іч
но

ї к
ла

си
ф

ік
ац

ії 
ви

да
тк

ів
 

бю
дж

ет
у 

(д
ля

 б
ю

дж
ет

ни
х 

ко
ш

ті
в)

Вид закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
закупівлі П

ри
м

іт
ки

Розмір бюджетного призначення  та/або очікувана вартість 
предмета закупівлі

ДСТУ БД.1.1-1-2013 – Проектно-вишукувальні та 
будівельно-монтажні роботи по об’єкту 
"Проектування та будівництво електричних мереж 
0,4-10кВ для забезпечення виконання стандартного 
приєднання електроустановок замовників до 
електричних мереж АТ "Хмельницькобленерго" в 
Хмельницькому районі Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

15 008 018,00 з ПДВ п'ятнадцять млн. вісім тис. вісімнадцять грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2020-04-01-000357-b

квітень 2020 UA-2020-04-01-000219-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 – Проектно-вишукувальні та 
будівельно-монтажні роботи по об’єкту 
"Проектування та будівництво електричних мереж 
0,4-10кВ для забезпечення виконання стандартного 
приєднання електроустановок замовників до 
електричних мереж АТ "Хмельницькобленерго" в 
Кам'янець-Подільському та Чемеровецькому 
районах Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

12 003 683,00 з ПДВ п'ятнадцять млн. вісім тис. вісімнадцять грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2020-04-01-000688-b

квітень 2020 UA-2020-04-01-000407-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проєкту "Будівництво системи приєднання 
фотогальванічної електростанціі (ФЕС) ТОВ "Сонячна 
Енергія Хмельниччини" м. Шепетівка, вул. 
Судилківська, 189-А"

45310000-3 Електромонтажні роботи 15 714 420,00 без 
ПДВ

п'ятнадцять  млн. сімсот чотирнадцять тис. чотириста 
двадцять грн. 00  коп.

відкриті торги
UA-P-2020-04-27-001844-b

травень 2020 UA-2020-05-08-003630-b

Послуги з розробки документації із землеустрою ДК 021:2015 - 71240000-2 - Архітектурні, 
інженерні та планувальні послуги

14 000 000,00 без 
ПДВ

чотирнадцять млн.  грн. 00 коп. відкриті торги з публікацією 
англійською мовою

UA-P-2020-03-24-001702-b

березень 2020 UA-2020-03-24-001007-b

Послуги по підвищенню кваліфікації з підготовки до 
професійної атестації інженерів-проектувальників 
(Кошкалда В.О.)

ДК 021:2015 - 80530000-8 Послуги у сфері 
професійної підготовки

4 800,00 без 
ПДВ

чотири тис. вісімсот грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-04-27-001706-b

квітень 2020 UA-2020-04-27-000998-b

Проектні роботи по об'єкту: "Реконструкція ПЛ-0,38 
кВ від ЗТП-182 для приєднання житлового будинку з 
вбудованим магазином Оніщука Вадима 
Олексійовича по вул. Пілотській, 65 в м. 
Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 
інженерного проектування

9 996,00 з ПДВ  дев'ять тис. дев'ятсот девяносто шість грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-05-08-001419-b

травень 2020 UA-2020-05-14-004124-b

Послуги друкарські (перепустка) ДК 021:2015 - 79810000-5 Друкарські послуги 960,00 з ПДВ  дев'ятсот шістдесят грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-05-14-004164-b

травень 2020 UA-2020-05-14-003994-b

Проектні роботи по об'єкту: "Реконструкція ПЛ 0,38 
кВ Л-14 від ЗТП-157 для приєднання вапняної ями 
ФОП Філарет Г.В. по вул. Геологів, 1 в м. 
Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 
інженерного проектування

8 034,00 з ПДВ  вісім тисяч тридцять чотири грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-05-14-004479-b

травень 2020 UA-2020-05-15-001974-b

Проектні роботи по об'єкту: "Реконструкція 
електричних мереж для здійснення 
електропостачання електроустановок житлового 
будинку гр. Романюк Л.М. по вул. Набережна, 2 в с. 
Борисів Ізяславського району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 
інженерного проектування

9 855,60 з ПДВ  дев'ять тис. вісімсот п'ятдесят п'ять грн. 60  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-05-18-000677-c

травень 2020 UA-2020-05-21-004277-c



Назва предмета закупівлі

Код за Єдиним закупівельним словником та 
назва відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета 
закупівлі (лотів) (за наявності)

Ко
д 

 е
ко

но
м

іч
но

ї к
ла

си
ф

ік
ац

ії 
ви

да
тк

ів
 

бю
дж

ет
у 

(д
ля

 б
ю

дж
ет

ни
х 

ко
ш

ті
в)

Вид закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
закупівлі П

ри
м

іт
ки

Розмір бюджетного призначення  та/або очікувана вартість 
предмета закупівлі

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проєкту "Будівництво мереж зовнішнього 
електропостачання для приєднання сонячної 
(фотовольтаїчної) електростанції ТОВ "Сонячна 
Енергія Товтри" Хмельницька область, 
Чемеровецький район, територія Бережанської с\р 
(кад.ном.6825280500:04:002:0060)"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

3 082 640,40 з ПДВ три млн. вісімдесят дві тис. шістсот сорок  грн. 40  
коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-05-18-001180-c

травень 2020 UA-2020-05-18-004276-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи по об'єкту 
"Електропостачання кулінарного та кондитерського 
цеху ТОВ "Насолода Поділля" по вул. Курчатова, 6/4 
в м. Хмельницький"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

343 300,00 з ПДВ триста сорок три тис. триста грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-05-18-003395-c

травень 2020 UA-2020-05-18-003568-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Технічне переоснащення мереж АТ 
"Хмельницькобленерго" для приєднання сонячної 
електростанції ТОВ "Сонячна Енергія Товтри" на 
території Бережанської сільської ради 
Чемеровецького району Хмельницької області (кад. 
№6825280500:04:002:0060)"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

4 166 942,40 з ПДВ чотири млн. сто шістдесят шість тис. дев'ятсот сорок 
дві грн. 40  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-05-18-004658-c

травень 2020 UA-2020-05-18-004682-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту згідно робочого проекту 
"Електропостачання 13-ти квартирного житлового 
будинку з підвальними приміщеннями та 4-х 
квартирного житлового будинку по вул. Ярослава 
Мудрого, 63 в м. Славута Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

203 980,00 з ПДВ  двісті три тис. дев'ятсот вісімдесят грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-05-19-000629-c

травень 2020 UA-2020-05-19-000658-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту згідно робочого проєкту "Реконструкція 
електричних мереж для здійснення 
електропостачання електроустановок житлового 
будинку гр. Романюк Л. М. по вул. Набережна, 2 в с. 
Борисів Ізяславського району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

888 149,23 з ПДВ  вісімсот вісімдесят вісім тис. сто сорок дев'ять грн. 
23  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-05-19-000815-c

травень 2020 UA-2020-05-19-000916-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Реконструкція електричних мереж для 
здійснення електропостачання електроустановок 
житлового будинку гр. Цапюк Н. І. по вул. Зарічна, 57 
в с. Пашківці Старокостянтинівського району 
Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

732 112,49 з ПДВ сімсот тридцять дві тис. сто дванадцять грн. 49  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-05-19-001017-c

травень 2020 UA-2020-05-19-001030-c
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Проектні роботи по об'єкту: "Будівництво зовнішніх 
електричних мереж приєднання (реконструкція 
незавершеного будівництва плавального басейну з 
розважальним комплексом під офісні приміщення 
ТОВ "ВП Еволюшн" по вул. Чорновола, 88/1 в м. 
Хмельницький"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 
інженерного проектування

19 778,40 з ПДВ  дев'ятнадцять тис. сімсот сімдесят вісім грн. 40  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-05-20-004238-c

травень 2020 UA-2020-05-21-004171-c

Проектні роботи по об'єкту: "Технічне 
переоснащення мереж для електропостачання 
житлового будинку Івасюк В.М. по вул. Суворова, 34 
в м. Городок Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 
інженерного проектування

3 315,60 з ПДВ  три тис. триста п'ятнадцять грн. 60  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-05-20-004282-c

травень 2020 UA-2020-05-21-004264-c

Послуги з ремонту напірного трубопроводу КНС по 
вул. Храновського, 11А

ДК 021:2015 - 50510000-3 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування насосів, клапанів, 
кранів і металевих контейнерів

2 106,48 з ПДВ  дві тис. сто шість грн. 48  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-05-20-004339-c

травень 2020

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Реконструкція зовнішніх електричних 
мереж для електропостачання електроустановок 
тимчасової споруди Школяр П.В. (кад. 
№6825855000:01:007:0590) в смт. Ярмолинці, 
Ярмолинецького району, Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

283 135,00 з ПДВ  двісті вісімдесят три тис. сто тридцять п'ять грн. 00  
коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-05-21-000702-c

травень 2020 UA-2020-05-21-000626-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проєкту "Будівництво зовнішніх електричних мереж 
для електропостачання електроустановок житлового 
будинку Гуменюка О.А. провулок 1 Кривоноса, 1 в м. 
Старокостянтинів, Старокостянтинівського району, 
Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

393 310,00 з ПДВ  триста дев’яносто три тис. триста десять грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-05-21-000984-c

травень 2020 UA-2020-05-21-001042-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Будівництво зовнішніх електричних мереж 
для приєднання житлового будинку гр. Завацький І. 
П. по вул. Кудашкіна, 1 в с. Гаврилівці Кам'янець-
Подільського р-ну Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

291 953,20 з ПДВ  двісті дев’яносто одна тис. дев’ятсот п’ятдесят три 
грн. 20  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-05-22-002766-c

травень 2020 UA-2020-05-22-002398-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Будівництво зовнішніх електричних мереж 
для приєднання житлового будинку гр. 
Монастирської Ю. Ю. по вул. Ставковій, 36 м. 
Хмельницький"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

568 960,00 з ПДВ п’ятсот шістдесят вісім тис. дев’ятсот шістдесят грн. 
00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-05-25-001431-b

травень 2020 UA-2020-05-25-001688-b

Роботи із встановлення системи охоронної 
сигналізації

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

339,78 з ПДВ  триста тридцять дев'ять грн. 78  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-05-26-001631-b

травень 2020 UA-2020-05-27-004565-b



Назва предмета закупівлі

Код за Єдиним закупівельним словником та 
назва відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета 
закупівлі (лотів) (за наявності)
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Розмір бюджетного призначення  та/або очікувана вартість 
предмета закупівлі

Послуги з інженерно-геодезичних вишукувань зі 
складанням плану М 1:500 з нанесенням інженерних 
мереж та кадастрових меж земельних ділянок по 
об'єкту "Будівництво ПЛ 10 кВ від ПС 110/10 кВ 
"Аеропорт" до ТП-723 в м. Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 71250000-5 Архітектурні, 
інженерні та геодезичні послуги

49 307,09 з ПДВ сорок дев'ять тис. триста сім грн. 09  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-05-26-003202-b

червень 2020

Послуги з проведення профілактичних оглідів та 
обстежень робітників

ДК 021:2015 - 85140000-2 Послуги у сфері 
охорони здоров’я різні

1 908,25 з ПДВ одна тис. дев'ятсот вісім грн. 25  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-05-27-001875-b

травень 2020 UA-2020-05-27-001618-b

Послуги з підготовки та розміщення інформації в 
газеті Верховної Ради України "Голос України" на на 
електронному сайті видання

ДК 021:2015 -  92400000-5 Послуги 
інформаційних агентств

18 850,00 з ПДВ  вісімнадцять тис. вісімсот п'ятдесят грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-05-27-005128-b

травень 2020 UA-2020-05-27-005100-b

Консерви м'ясні ДК 021:2015 - 15890000-3 Продукти 
харчування та сушені продукти різні

109 996,32 з ПДВ  сто дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто шість грн. 00  
коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-05-28-001974-b

травень 2020 UA-2020-05-28-002193-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи по об'єкту 
"Електропостачання кулінарного та кондитерського 
цеху ТОВ "Насолода Поділля" по вул. Курчатова, 6/4 
в м. Хмельницький"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

343 300,00 з ПДВ триста сорок три тис. триста грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-05-28-003755-b

травень 2020 UA-2020-05-28-003849-b

Захисні каски ДК 021:2015 - 18440000-5 Капелюхи та головні 
убори

42 835,80 з ПДВ  сорок дві тис. вісімсот тридцять п'ять грн. 80  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-05-28-004779-b

червень 2020

ДСТУ БД.1.1-1-2013 Роботи з благоустрою території 
по вул. Храновського 11А

ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво 
трубопроводів, ліній зв’язку та 
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 
залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

1 244 340,00 з ПДВ один млн. двісті сорок чотири тис. триста сорок грн. 
00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-05-29-002692-b

травень 2020 UA-2020-05-29-002874-b

Голова тендерного комітету         Олійник В.А.
М.П.

Секретар тендерного  комітету     Щербюк В.О.

Уповноважена особа Щербюк В.О.
М.П.

Затверджено рішенням  тендерного комітету протокол  № ЗПЗ-16-2020    від  "25" травня  2020р.  

Затверджено рішенням уповноваженої особи  № ЗПЗ-16-2020    від  "25" травня  2020р.  
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