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5. 6. 7. 9. 10. 11.

Послуги з актуалізації Плану розвитку системи 

розподілу АТ «Хмельницькобленерго» на 2022 – 

2026 роки

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

220 999,30 з ПДВ   Двісті двадцять тис. дев'ятсот  дев'яносто дев'ять 

грн. 30 коп.

відкриті торги 

UA-P-2020-12-15-005888-c

грудень 2020 UA-2020-12-15-005586-c

Послуги з централізованого водопостачання ДК 021:2015 -65110000-7 Розподіл води 5 600,00 з ПДВ п'ять тис. шістсот  грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2020-12-16-000955-c

грудень 2020 UA-2020-12-17-001526-c

Послуги з централізованого водовідведення ДК 021:2015 -90430000-0 Послуги з 

відведення стічних вод

4 000,00 з ПДВ чотири тис. грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2020-12-16-001040-c

грудень 2020 UA-2020-12-17-002025-c

Послуги з розробки звіту на тему «Визначення 

оптимальних місць розташування реклоузерів в 

мережах 6-10 кВ з метою підвищення надійності 

електропостачання споживачів Шепетівського РЕМ»

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

200 000,00 з ПДВ двісті  тис. грн. 00 коп. відкриті торги 

UA-P-2020-12-16-014689-c

грудень 2020 UA-2020-12-16-015548-c

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Будівництво багатоповерхових житлових 

будинків (10-ти поверховий 36-ти квартирний 

житловий будинок - І черга, 10-ти поверховий 36-ти 

квартирний житловий будинок - ІІ черга) по вул. 

Проскурівського Підпілля, 110 в м. Хмельницький. 

Зовнішні електромережі 0,4 кВ"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

157 157,00 з ПДВ  сто п'ятдесят сім тис. сто п'ятдесят сім  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2020-12-18-014193-c

грудень 2020 UA-2020-12-18-012251-c

Мінеральна вода ДК 021:2015 - 15980000-1 Безалкогольні 

напої

44 500,00 з ПДВ сорок чотири тис. п'ятсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2020-12-21-003446-c

січень 2021 UA-2021-01-04-002043-c

Сухарі та печиво, пресерви з хлібобулочних та 

кондитерських виробів

ДК 021:2015 - 15820000-2 Сухарі та 

печиво; пресерви з хлібобулочних і 

кондитерських виробів

2 000,00 з ПДВ дві тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2020-12-21-003709-c

січень 2021 UA-2021-01-04-001894-c

Какао, шоколад та цукрові кондитерські вироби ДК 021:2015 - 15840000-8 Какао; 

шоколад та цукрові кондитерські вироби

7 200,00 з ПДВ  сім тис. двісті грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2020-12-21-003954-c

січень 2021 UA-2021-01-04-002029-c

Вершкове масло ДК 021:2015 - 15530000-2 Вершкове 

масло

9 000,00 з ПДВ дев'ять тис.  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2020-12-21-004272-c

січень 2021 UA-2021-01-04-001401-c

Сирні продукти ДК 021:2015 - 15540000-5 Сирні продукти 28 400,00 з ПДВ двадцять вісім тис. чотириста грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-04-002614-c

січень 2021 UA-2021-01-04-001549-c

8.

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"

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  (Зміни 42)

на 2021 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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Молоко та вершки ДК 021:2015 - 15510000-6 Молоко та 

вершки

1 360,00 з ПДВ одна тис. триста шістдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2020-12-21-004774-c

січень 2021 UA-2021-01-04-001602-c

Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та 

кондитерські вироби

ДК 021:2015 - 15810000-9 Хлібопродукти, 

свіжовипечені хлібобулочні та 

кондитерські вироби

49 500,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. п'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2020-12-21-004167-c

січень 2021 UA-2021-01-04-001788-c

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості 

проектно-вишукувальних робіт та експертизи 

проектної документації на будівництво" - 

Розроблення проектної документації на об’єкт 

«Реконструкція ПС 35/10 кВ "Сатанів" та ПС 35/10 кВ 

"Радковиця" для приєднання фотогальванічної 

електростанції (ФЕС) ТОВ "Бердиківці Солар 

Енерджі" по вул. Мічуріна, 19а (за межами 

населеного пункту, кад. ном. 

№6821289400:06:024:0002) в с. Олександрівка 

Городоцького району Хмельницької області»

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

167 391,00 з ПДВ  сто шістдесят сім тис. триста дев'яносто одина грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2020-12-29-002214-a

грудень 2020 UA-2020-12-29-001701-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Електропостачання 10-ти поверхового 109-

ти квартирного житлового будинку з вбудовано-

прибудованими магазинами та приміщеннями 

громадського призначення по вул. Озерна, 4Б, 4В в 

м. Хмельницький"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 077 976,00 з ПДВ один мілн. сімдесят сім тис. дев'ятсот сімдесят шість 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2020-12-29-002283-a

грудень 2020 UA-2020-12-29-002573-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Зовнішнє електропостачання 

багатоповерхового 54-х квартирного житлового 

будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими 

приміщеннями Семенюка Олександра Івановича по 

вул. Вокзальна, 4а в м. Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

558 064,00 з ПДВ п'ятсот птядесят вісім тис. шістдесят чотири грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2020-12-29-002357-a

грудень 2020 UA-2020-12-29-002711-a

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Будівництво пристанційного вузла (РП 35 кВ) для 

зовнішнього електрозабезпечення меблевого цеху 

ТОВ "Родорс" по вул. Сагайдачного, 3, 3Б в м. 

Славута Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

49 753,40 з ПДВ сорок дев'ять тис. сімсот п'ятдесят три грн. 40 коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-04-001281-c

січень 2021 UA-2021-01-05-000180-c
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Послуги з розроблення документації для отримання 

дозволів на спеціальне водокористування, супровід 

проходження документації в погоджувальних і 

дозвільних органах для семи об'єктів АТ 

"Хмельницькобленерго", а саме: Віньковецького, 

Волочиського, Летичівського РЕМ, Меджибізького 

та Старосинявського ЦЦР, Меджибізького 

сервісного центру Летичівського РЕМ, НЛК СП 

"Яблуневий сад"

ДК 021:2015 - 90710000-7 Екологічний 

менеджмен

49 900,00 без 

ПДВ

сорок дев'ять тис. дев'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-04-001535-c

січень 2021 UA-2021-01-29-006028-b

Послуги з інженерного проектування по об'єкту: 

"Реконструкція ЗТП 10/0,4 кВ №636 для приєднання 

торгово-офісного центру ТОВ "Укрстандарт" по вул. 

Старокостянтинівське шосе, 3 в м. Хмельницькому 

(ТУ №147 від 14 вересня 2020р.). Нестандартне 

приєднання"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

49 962,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот шістдесят шість грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-05-000381-c

січень 2021

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція ПС-110/35/10 кВ "Старокостянтинів" 

для приєднання ТОВ "Старокостянтинівський олійно-

екстракційний завод" по вул. Франка, 55 в м. 

Старокостянтинів Хмельницької області (вимоги до 

установок ОСР згідно ТУ № 154 від 21 вересня 

2020р.) (нестандартне приєднання)"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

49 096,37 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'яносто шість грн. 37 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-05-000540-c

січень 2021 UA-2021-01-05-000354-c

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція ПС-110/10 кВ "ІПП" для приєднання 

ТОВ "Старокостянтинівський олійно-екстракційний 

завод" по вул. Франка, 55 в м. Старокостянтинів 

Хмельницької області (вимоги до установок ОСР 

згідно ТУ № 154 від 21 вересня 2020р.) 

(нестандартне приєднання)"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

49 096,37 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'яносто шість грн. 37 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-05-000694-c

січень 2021 UA-2021-01-05-000502-c

Послуги з проведення спеціального навчання з 

питань пожежної безпеки

ДК 021:2015 - 80550000-4 Послуги з 

професійної підготовки у сфері безпеки

36 000,00 без 

ПДВ

тридцять шість тис. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-05-000945-c

січень 2021 UA-2021-01-18-001279-a

Послуги щодо прання та сухого чищення ДК 021:2015 - 98310000-9 Послуги з 

прання і сухого чищення

49 572,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. п'ятсот сімдесят дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-06-000926-c

лютий 2021 UA-2021-02-04-007248-a

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

лічильників води

ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів

24 000,00 без 

ПДВ

двадцять чотири тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-06-000979-c

лютий 2021 UA-2021-02-10-003299-a

Вводи високовольтні з RIP-ізоляцією типу STARIP-

Si+126-800E3

ДК 021:2015 - 31730000-2 

Електротехнічне обладнання

960 000,00 з ПДВ дев'ятсот шістдесят  тис.  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-11-000185-a

січень 2021 UA-2021-01-11-000331-a

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

протипожежного обладнання

ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів

4 152,00 з ПДВ  чотири тис. сто п'ятдесят дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-11-001418-a

січень 2021 UA-2021-01-14-000943-a
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту «Нове будівництво мережі зовнішнього 

електропостачання будівлі свинокомплексу ПП 

"Аграрна компанія 2004" с. Постолівка, 

Волочиського району, Хмельницької області»

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

306 066,00 з ПДВ  триста шість тис. шістдесят шість грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-12-002039-a

січень 2021 UA-2021-01-12-001484-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ПЛ 

0,38 кВ Л-1 від ЗТП-435 для приєднання 

нежитлового приміщення №1 ТОВ "ЗЕНІТ-СК" по 

вул. І.Зубкова, 1 в м. Деражня Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

11 475,80 з ПДВ   одинадцять тис. чотириста сімдесят п'ять  грн. 80 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-12-002990-a

січень 2021 UA-2021-01-15-002078-a

Послуги з проведення функціонального навчання 

працівників у сфері цивільного захисту із 

отриманням посвідчення щодо набуття відповідних 

професійних навиків

ДК 021:2015 - 80550000-4 Послуги з 

професійної підготовки у сфері безпеки

35 100,00 без 

ПДВ

  тридцять п'ять тис. сто грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-12-005039-a

січень 2021 UA-2021-01-20-000577-b

Костюм легкий захисний Л-1 ДК 021:2015 - 35810000-5 Індивідуальне 

обмундирування

49 410,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. чотириста десять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-12-005084-a

січень 2021 UA-2021-01-22-010139-b

Респіратори ДК 021:2015 - 35110000-8 

Протипожежне, рятувальне та захисне 

обладнання

1 364 220,00 з ПДВ один млн. триста шістдесят чотири тис. двісті 

двадцять грн. 00 коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-12-005132-a

січень 2021 UA-2021-01-22-010049-b

Послуги з підготовки та проведення лабораторних 

вимірів викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря та складу скиду зворотних вод

ДК 021:2015 - 90730000-3 Відстеження, 

моніторинг забруднень і відновлення

13 500,00 без 

ПДВ

тринадцять тис. п'ятсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-13-000486-a

січень 2021

UA-2021-01-27-009404-b

Послуги з технічного обслуговування та ремонту 

обладнання великого критого басейну, малого 

басейну, парогенераторної, ванни бальнеологічної 

"AQUILON" HYDROAERO VACUUM та хімводоочистки 

Навчально-лікувального комплексу санаторію-

профілакторію "Яблуневий сад"

ДК 021:2015 - 98390000-3 Інші послуги 49 900,00 без 

ПДВ

 сорок дев'ять тис. дев'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-13-000585-a

січень 2021 UA-2021-01-27-006160-b

Послуги з дезінфекції, дезінсекції та дератизації ДК 021:2015 - 90920000-2 Послуги із 

санітарно-гігієнічної обробки приміщень

22 536,00 з ПДВ  двадцять дві тис. п'ятсот тридцять шість грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-13-000834-a

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-13-000834-a

січень 2021 UA-2021-01-26-002492-b

Послуги з ремонту та технічного обслуговування 

техніки

ДК 021:2015 - 50530000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

техніки

20 000,00 з ПДВ двадцять тис.  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-13-000949-a

лютий 2021 UA-2021-02-22-004723-b

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

протипожежного обладнання

ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів

12 000,00 з ПДВ дванадцять тис.  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-13-001019-a

січень 2021 UA-2021-01-26-003392-b
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в Летичівському 

районі Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 997 670,00 з ПДВ  чотири млн. дев'ятсот дев'яносто сім тис. шістсот 

сімдесят грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-13-001065-a

січень 2021 UA-2021-01-13-001282-a

Послуги з виготовлення поліграфічної продукції - 

вісник "Енергія"

ДК 021:2015 - 79820000-8 Послуги, 

пов’язані з друком

49 900,00 без 

ПДВ

 сорок дев'ять тис. дев'ятсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-13-001223-a

січень 2021

Послуги з виготовлення поліграфічної продукції ДК 021:2015 - 79810000-5 Друкарські 

послуги

49 900,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот   грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-13-001338-a

січень 2021

Послуги із виготовлення телепроектів рекламно-

іміджевого змісту для висвітлення діяльності АТ 

"Хмельницькобленерго"

ДК 021:2015 - 92110000-5 Послуги з 

виробництва кіноплівки та відеокасет і 

супутні послуги

49 800,00 без 

ПДВ

сорок дев'ять тис. вісімсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-13-001546-a

січень 2021

Послуги із розміщення у телеефірі телепередач ДК 021:2015 - 92220000-9 Телевізійні 

послуги

49 800,00 без 

ПДВ

 сорок дев'ять тис. вісімсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-13-001598-a

січень 2021

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в 

Старокостянтинівському та Старосинявському 

районах Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 997 670,00 з ПДВ  чотири млн. дев'ятсот дев'яносто сім тис. шістсот 

сімдесят грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-13-005124-a

січень 2021 UA-2021-01-13-005069-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту «Будівництво зовнішніх електричних 

мереж для приєднання 10-ти поверхового 56-ти 

квартирного житлового будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями ОК "Житлово-

будівельний кооператив "Прогресивний-2" по вул. 

Огієнка, 10-Б в м. Кам'янець-Подільському 

Хмельницької області»

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

767 366,00 з ПДВ  сімсот шістдесят сім тис. триста шістдесят шість грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-13-005109-a

січень 2021 UA-2021-01-13-005124-a

Цемент ПЦ І-500 – Портландцемент (без шлаковий) ДК 021:2015 - 44110000-4 Конструкційні 

матеріали

180 000,00 з ПДВ  сто вісімдесят тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-14-000559-a

січень 2021 UA-2021-01-14-000496-a

Послуги з технічної підтримки автоматизованої 

системи бухгалтерського обліку для забезпечення її 

щоденного цілодобового функціонування та 

доступу до неї користувачів відповідно до наданих 

прав

ДК 021:2015 - 72250000-2 Послуги, 

пов’язані із системами та підтримкою

985 000,00 з ПДВ  дев'ятсот вісімдесят тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-14-002067-a

січень 2021 UA-2021-01-14-001682-a

Електроди, дріт зварювальний ДК 021:2015 - 44310000-6 Вироби з дроту 152 000,00 з ПДВ  сто п'ятдесят дві тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-14-004856-a

січень 2021 UA-2021-01-14-003174-a
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Послуги централізованого опалення ДК 021:2015 - 09320000-8 Пара, гаряча 

вода та пов’язана продукція

1 978 200,00 з ПДВ  один млн. дев'ятсот сімдесят вісім тис. двісті грн. 00 

коп.

переговорна процедура 

закупівлі

UA-P-2021-01-15-003740-a

січень 2021 UA-2021-01-15-004320-a

Послуги з інженерного проектування за титулом: 

Капітальний ремонт зали засідань адмінбудинку 

Городоцького РЕМ

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

49 950,00 з ПДВ  сорок дев'ять тис. дев'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-15-004134-a

січень 2021 UA-2021-01-26-004053-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в Білогірському 

та Теофіпольському районах Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

2 999 309,00 з ПДВ  два мільйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тис. 

триста дев'ять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-18-000615-a

січень 2021 UA-2021-01-18-000401-a

Проектно-вишукувальні та будівельно-монтажні 

роботи "Проектування та будівництво електричних 

мереж 0,4-10кВ для забезпечення виконання 

стандартного приєднання електроустановок 

замовників до електричних мереж АТ 

«Хмельницькобленерго» у Волочиському районі 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 997 670,00 з ПДВ  чотири млн. дев'ятсот дев'яносто сім тис. шістсот 

сімдесят грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-18-001145-a

січень 2021 UA-2021-01-18-000695-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Електропостачання магазину ТОВ "АТБ-

Маркет" по вул. Прибузькій, 20/1 в м. 

Хмельницький"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

62 713,00 з ПДВ  шістдесят дві тис. сімсот тринадцять грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-18-001792-a

січень 2021 UA-2021-01-18-001079-a

Проектно-вишукувальні та будівельно-монтажні 

роботи "Проектування та будівництво електричних 

мереж 0,4-10кВ для забезпечення виконання 

стандартного приєднання електроустановок 

замовників до електричних мереж АТ 

"Хмельницькобленерго" в Ярмолинецькому районі 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 997 670,00 з ПДВ  чотири млн. дев'ятсот дев'яносто сім тис. шістсот 

сімдесят грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-18-001850-a

січень 2021 UA-2021-01-18-001033-a

Послуги дератизації та дезінсекції ДК 021:2015 - 90920000-2 Послуги із 

санітарно-гігієнічної обробки приміщень

26 000,00 з ПДВ  двадцять шість тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-18-002617-a

лютий 2021 UA-2021-02-04-001074-a

Послуги щодо ремонту і ТО воріт з 

автоматизованим управлінням

ДК 021:2015 - 50530000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

техніки

29 500,00 без 

ПДВ

 двадцять дев'ять тис. п'ятсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-18-004388-a

лютий 2021 UA-2021-02-05-004884-a

Гіпсокартон і комплектуючі до нього ДК 021:2015 - 44110000-4 Конструкційні 

матеріали

215 000,00 з ПДВ   двісті п'ятнадцять тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-19-004619-a

січень 2021 UA-2021-01-19-002198-a

Послуги з технічного обслуговування вогнегасників ДК 021:2015 - 50610000-4 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

захисного обладнання

120 000,00 без 

ПДВ

сто двадцять тис.  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-19-004714-a

січень 2021 UA-2021-01-19-002196-a
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Захисні окуляри ДК 021:2015 - 33730000-6 

Офтальмологічні вироби та коригувальні 

лінзи

23 760,00 з ПДВ двадцять три тис. сімсот шістдесят  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-19-006655-a

липень 2021 UA-2021-07-12-002853-c

Послуги повірки техніки ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з 

технічного огляду та випробовувань

6 000,00 з ПДВ  шість тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-19-006837-a

січень 2021 UA-2021-01-27-009113-b

Послуги професійних та спеціалізованих організацій ДК 021:2015 - 98110000-7 Послуги 

підприємницьких, професійних та 

спеціалізованих організацій

14 310,00 з ПДВ чотирнадцять тис. триста десять  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-19-007004-a

січень 2021

Послуги з випробувань та аналізу складу і чистоти ДК 021:2015 - 71610000-7 Послуги з 

випробувань та аналізу складу і чистоти

40 200,00 з ПДВ  сорок тис. двісті грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-19-007120-a

січень 2021 UA-2021-01-27-008540-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в 

Красилівському районі Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 997 670,00 з ПДВ чотири млн. дев'ятсот дев'яносто сім тис. шістсот 

сімдесят  грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-20-001175-b

січень 2021 UA-2021-01-20-000993-b

Вводи високовольтні з RIP-ізоляцією ДК 021:2015 - 31730000-2 

Електротехнічне обладнання

720 000,00 з ПДВ  сімсот двадцять тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-20-001556-b

січень 2021 UA-2021-01-20-001180-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в 

Новоушицькому районі Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 997 670,00 з ПДВ чотири млн. девятсот дев'яносто сім тис. шістсот 

сімдесят  грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-21-001305-b

січень 2021 UA-2021-01-21-001434-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в Ізяславському, 

Полонському та Шепетівському районах 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 997 670,00 з ПДВ чотири млн. девятсот дев'яносто сім тис. шістсот 

сімдесят  грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-21-001216-b

січень 2021 UA-2021-01-21-001385-b
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - 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 

Славутському районі Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

9 998 386,00 з ПДВ  дев'ять млн. дев'ятсот дев'яносто вісім тис. триста 

вісімдесят шість грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-01-21-006676-b

січень 2021 UA-2021-01-21-006591-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - 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

14 997 538,00 з ПДВ  чотирнадцять млн. дев'ятсот дев'яносто сім тис. 

п'ятсот тридцять вісім грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-01-21-006781-b

січень 2021 UA-2021-01-21-006825-b

Обмежувальна стрічка ДК 021:2015 - 44170000-2 Плити, листи, 

стрічки та фольга, пов’язані з 

конструкційними матеріалами

10 100,00 з ПДВ десять тис. сто  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-21-008047-b

січень 2021

Канат для огородження ДК 021:2015 - 39540000-9 Вироби різні з 

канату, мотузки, шпагату та сітки

14 930,00 з ПДВ чотирнадцять тис. дев'ятсот тридцять  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-21-008199-b

січень 2021

Чоботи гумові ДК 021:2015 - 18810000-0 Взуття різне, 

крім спортивного та захисного

49 800,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. вісімсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-21-008361-b

серпень 2021 UA-2021-08-25-002526-a

Послуги з організації та здійснення аварійно-

рятувального обслуговування "Об'єкта "

ДК 021:2015 - 75250000-3 Послуги 

пожежних і рятувальних служб

5 988,00 без 

ПДВ

п'ять тис. дев'ятсот вісімдесят вісім  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-21-008534-b

січень 2021 UA-2021-01-25-000852-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - 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

19 996 708,00 з ПДВ дев'ятнадцять млн. дев'ятсот дев'яносто шість тис. 

сімсот вісім грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-01-21-008823-b

січень 2021 UA-2021-01-21-008621-b

Генератори ДК 021:2015 - 31120000-3 Генератори 25 998,00 з ПДВ двадцять п'ять тис. дев'ятсот дев'яносто  вісім  грн. 

00 коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-21-008868-b

січень 2021 UA-2021-01-26-006447-b

Електричне обладнання для двигунів і 

транспортних засобів

ДК 021:2015 - 31610000-5 Електричне 

обладнання для двигунів і транспортних 

засобів

24 000,00 з ПДВ двадцять чотири тис.  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-21-009022-b

січень 2021 UA-2021-01-26-006270-b
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Механічні запасні частини, крім двигунів і частин 

двигунів

ДК 021:2015 - 34320000-6 Механічні 

запасні частини, крім двигунів і частин 

двигунів

49 998,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто вісім  грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-21-009160-b

січень 2021 UA-2021-01-26-004056-b

Послуги по забезпеченню доступу до інформації 

про стан руху, місцезнаходження транспортних 

засобів за допомогою використання системи зв'язку 

стандарту GSM

ДК 021:2015 - 64210000-1 Послуги 

телефонного зв’язку та передачі даних

49 900,00 з ПДВ  сорок дев'ять тис. дев'ятсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-21-009400-b

січень 2021  UA-2021-01-26-006462-b

Генератори ДК 021:2015 - 31120000-3 Генератори 24 000,00 з ПДВ  двадцять чотири тис.  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-21-009536-b

січень 2021 UA-2021-01-26-006214-b

Електричне обладнання для двигунів і 

транспортних засобів

ДК 021:2015 - 31610000-5 Електричне 

обладнання для двигунів і транспортних 

засобів

49 998,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто вісім  грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-21-009631-b

січень 2021 UA-2021-01-26-006447-b

Двигуни та їх частини ДК 021:2015 - 34310000-3 Двигуни та їх 

частини

49 998,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто вісім грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-21-009731-b

січень 2021 UA-2021-01-26-005918-b

Запасні частини до вантажних транспортних 

засобів, фургонів та легкових автомобілів

ДК 021:2015 - 34330000-9 Запасні 

частини до вантажних транспортних 

засобів, фургонів та легкових 

автомобілів

49 998,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто вісім   грн. 

00 коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-21-009919-b

січень 2021 UA-2021-01-26-006010-b

Роботи по встановленню (ремонту) систем 

охоронної сигналізації

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

2 350,00 без 

ПДВ

дві тис. триста п'ятдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-21-010090-b

січень 2021 UA-2021-01-28-002412-b

Послуги з інженерного проектування по об'єкту: 

"Реконструкція ЗТП 10/0,4 кВ №639 для приєднання 

нафтобази ТОВ "Оріонс Інвест" по вул. Гранітній, 21 

в м. Шепетівка Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

49 354,80 з ПДВ сорок дев'ять тис. триста п'ятдесят чотири  грн. 80 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-22-001181-b

січень 2021 UA-2021-01-29-006371-b

Послуги з розроблення нормативних характеристик 

та обчислення структури нормативних значень 

технологічних витрат електроенергії в електричних 

мережах АТ "Хмельницькобленерго"

ДК 021:2015 - 71310000-4 Консультаційні 

послуги у галузях інженерії та 

будівництва

178 800,00 з ПДВ сто сімдесят вісім тис. вісімсот  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-25-010893-b

січень 2021 UA-2021-01-25-008850-b

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Будівництво зовнішніх електричних мереж для 

приєднання житлового будинку Гранатир С.В. по 

вул. Франка, 2 в с. Соболівка Волочиського району 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

10 934,16 з ПДВ десять тис. дев'ятсот тридцять чотири  грн. 16 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-26-002101-b

січень 2021

Послуги з технічного обслуговування гарантійних та 

післягарантійних автомобілів RENAULT DUSTER

ДК 021:2015 - 50112200-5 Послуги з 

технічного обслуговування автомобілів

120 000,00 з ПДВ  сто двадцять тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-25-002486-b

січень 2021 UA-2021-01-25-002108-b

Послуги з ремонту та технічного обслуговування 

захисного обладнання

ДК 021:2015 - 50610000-4 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

захисного обладнання

49 800,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. вісімсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-26-008006-b

січень 2021

Послуги щодо проведення профілактичного 

психіатричного огляду

ДК 021:2015 - 85140000-2 Послуги у сфері 

охорони здоров’я різні

13 568,00 без 

ПДВ

 тринадцять тис. п'ятсот шістдесят вісім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-26-011389-b

лютий 2021 UA-2021-02-11-007662-a
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Послуги щодо проведення профілактичного 

наркологічного огляду

ДК 021:2015 - 85140000-2 Послуги у сфері 

охорони здоров’я різні

36 423,00 без 

ПДВ

 тридцять шість тис. чотириста двадцять три грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-26-011567-b

лютий 2021 UA-2021-02-11-007256-a

Послуги з централізованого постачання холодної 

води

ДК 021:2015 - 65110000-7 Розподіл води 10 000,00 з ПДВ десять тис.  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-27-003401-b

січень 2021 UA-2021-01-27-007604-b

Печаті (штампи) ДК 021:2015 - 30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне

10 000,00 без 

ПДВ

 десять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-27-003623-b

лютий 2021 UA-2021-02-18-006514-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція 

трансформаторної підстанції №200 для приєднання 

електроустановок нежитлового приміщення під 

харчове виробництво, ФОП Пузир Людмила 

Володимирівна по вул. Чехова, 45 "в" в м. 

Кам'янець-Подільському Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

49 931,10 з ПДВ  сорок дев'ять тис. дев'ятсот тридцять одна грн. 10 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-27-004374-b

січень 2021

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Будівництво зовнішніх електричних мереж для 

приєднання житлового будинку Шевченка О.М. по 

вул. Паркова, 35 в с. Новоленськ Волочиського р-ну 

Хмельницької області" (згідно договору 

стандартного приєднання №153 від 28.12.2020р.)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

10 811,00 з ПДВ  десять тис. вісімсот одинадцять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-27-004717-b

січень 2021

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція зовнішніх електричних 

мереж для приєднання електроустановок 

нежитлового приміщення під харчове виробництво, 

ФОП Пузир Людмила Володимирівна, по вул. 

Чехова, 45"в" в м. Кам'янець-Подільському, 

Хмельницької області. Кабельна лінія 0,38кВ"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

110 612,00 з ПДВ сто десять тис. шістсот дванадцять  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-27-005318-b

січень 2021 UA-2021-01-27-003571-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція КТП-10/0,4 кВ №315 для 

приєднання нежитлового приміщення Кирилюк 

В.М. по вул. Миру, 52 в м. Деражня Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

286 062,00 з ПДВ  двісті вісімдесят шість тис. шістдесят дві грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-27-005473-b

січень 2021 UA-2021-01-27-003829-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в Городоцькому 

районі Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 997 670,00 з ПДВ чотири млн. дев'ятсот дев'яносто сім тис. шістсот 

сімдесят  грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-27-006889-b

січень 2021 UA-2021-01-27-004502-b
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в Летичівському 

районі Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 997 670,00 з ПДВ чотири млн. дев'ятсот дев'яносто сім тис. шістсот 

сімдесят  грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-27-014295-b

січень 2021 UA-2021-01-27-009408-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в 

Старокостянтинівському та Старосинявському 

районах Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 997 670,00 з ПДВ чотири млн. дев'ятсот дев'яносто сім тис. шістсот 

сімдесят  грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-27-014913-b

січень 2021 UA-2021-01-27-009855-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Будівництво зовнішніх електричних мереж 

для приєднання 9-ти поверхового житлового 

будинку з вбудованими приміщеннями 

комерційного призначення ОК ЖБК "Білий тигр" по 

вул. Князів Коріатовичів, 25 в м. Кам'янець-

Подільський Хмельницької області"

ДК 021:2015 -  45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 540 854,00 з ПДВ один млн. п'ятсот сорок тис. вісімсот п'ятдесят 

чотири  грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-28-006608-b

січень 2021 UA-2021-01-28-006118-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні роботи по 

об'єкту "Будівництво ЛЕП-10 кВ та реконструкція ПС 

110/35/10 кВ «Городська» для приєднання 

фотовольтаїчної електростанції ТОВ «СМАРТ ЕКО 

ЕНЕРДЖІ» в м. Шепетівка Хмельницької області"

ДК 021:2015 -  45310000-3 

Електромонтажні роботи

23 740 236,00 з ПДВ двадцять три млн. сімсот сорок тис. двісті тридцять 

шість  грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-01-28-007687-b

січень 2021 UA-2021-01-28-007383-b

Немаркована продукція (конверти) ДК 021:2015 - 30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне

12 850,30 з ПДВ  дванадцять тис. вісімсот п'ятдесят  грн. 30 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-28-009357-b

січень 2021 UA-2021-01-29-003685-b

Послуги з проведення спостережень, збору, 

обробки, передачі і використання даних у сфері 

гідрометеорології, кліматології, геофізики 

атмосфери, а також базових спостережень за 

забрудненням навколишнього середовища

ДК 021:2015 - 71350000-6 Науково-

технічні послуги в галузі інженерії

8 821,80 з ПДВ вісім тис. вісімсот двадцять одна  грн. 80 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-28-009730-b

лютий 2021 UA-2021-02-04-001029-a

Знаки поштової оплати - один комплект поштових 

марок за номінальною вартістю

ДК 021:2015 - 22410000-7 Марки 431 750,00 з ПДВ   чотириста тридцять одна тис. сімсот п'ятдесят грн. 

00 коп.

переговорна процедура 

закупівлі

UA-P-2021-01-28-011788-b

січень 2021 UA-2021-01-28-011049-b
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Послуги з калібрування робочих еталонів та іншого 

обладнання, що використовуються для повірки 

засобів вимірювальної техніки

ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з 

технічного огляду та випробовувань

120 000,00 з ПДВ сто двадцять тис.  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-29-001087-b

січень 2021 UA-2021-01-29-000772-b

Послуги з проведення медичного огляду 

працівників

ДК 021:2015 - 85140000-2 Послуги у сфері 

охорони здоров’я різні

179 550,00 без 

ПДВ

сто сімдесят дев'ять тис. п'ятсот п'ятдесят  грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-29-002654-b

січень 2021 UA-2021-01-29-002039-b

Послуги з проведення медичного огляду водіїв 

транспортних засобів

ДК 021:2015 - 85140000-2 Послуги у сфері 

охорони здоров’я різні

18 048,00 з ПДВ вісімнадцять тис. сорок вісім  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-01-29-003535-b

січень 2021 UA-2021-01-29-002394-b

Фарба ДК 021:2015 - 44810000-1 Фарби 4 350 000,00 з ПДВ чотири млн. триста п'ятдесят тис. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-01-29-012367-b

січень 2021 UA-2021-01-29-008823-b

Послуги з проведення спостережень, збору, 

обробки, передачі і використання данних у сфері 

гідрометеорології, кліматології, геофізики 

атмосфери, а також базових спостережень за 

забрудненням навколишнього середовища

ДК 021:2015 - 71350000-6 Науково-

технічні послуги в галузі інженерії

10 000,00 з ПДВ десять тис.  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-01-003135-a

лютий 2021 UA-2021-02-03-010164-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Електропостачання магазину ТОВ "АТБ-

Маркет" по вул. Прибузькій, 20/1 в м. 

Хмельницький"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

62 713,00 з ПДВ шістдесят дві тис. сімсот тринадцять  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-01-006956-a

лютий  2021 UA-2021-02-01-007426-a

Послуги з інвентаризації об'єктів нерухомого майна 

для виготовлення технічних паспортів на 

приміщення

ДК 021:2015 - 79990000-0 Різні послуги, 

пов’язані з діловою сферою

49 896,00 без 

ПДВ

сорок дев'ять тис. вісімсот дев'яносто шість  грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-01-011921-a

лютий  2021 UA-2021-02-11-000674-a

Футболки ДК 021:2015 - 18330000-1 Футболки та 

сорочки

21 600,00 з ПДВ двадцять одна тис. шістсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-01-012070-a

лютий  2021

Корпус пластиковий РУ-0,4 кВ КТС 883 з монтажною 

платою, корпус пластиковий РУ-0,4 кВ КТС 1183 з 

монтажною платою, сальник PG 42

ДК 021:2015 - 31220000-4 Елементи 

електричних схем

434 400,00 з ПДВ чотириста тридцять чотири тис. чотириста  грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-02-003073-a

лютий  2021 UA-2021-02-02-003011-a

Послуги з технічного обслуговування вогнегасників ДК 021:2015 - 50610000-4 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

захисного обладнання

120 000,00 без 

ПДВ

 сто двадцять тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-02-009584-a

лютий  2021 UA-2021-02-02-008224-a

Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі ДК 021:2015 - 14210000-6 Гравій, пісок, 

щебінь і наповнювачі

49 998,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто вісім  грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-02-014737-a

лютий  2021 UA-2021-02-05-001246-a

Цвяхи ДК 021:2015 - 44190000-8 Конструкційні 

матеріали різні

49 998,00 з ПДВ  сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто вісім   грн. 

00 коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-02-014967-a

лютий  2021 UA-2021-02-10-002655-a

Піна монтажна ДК 021:2015 - 24590000-6 Силікони у 

первинній формі

49 998,00 з ПДВ  сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто вісім   грн. 

00 коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-02-015139-a

лютий  2021 UA-2021-02-10-002984-a
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Роботи з капітального ремонту 

будівель та споруд ДВЕМ (РПБ-5 інв.№01030113)

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи

1 752 218,00 з ПДВ один млн.сімсот п'ятдесят дві тис. двісті 

вісімнадцять  грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-03-014772-a

лютий  2021 UA-2021-02-03-010241-a

Ізоляційні матеріали ДК 021:2015 - 31650000-7 Ізоляційне 

приладдя

15 600,00 з ПДВ п'ятнадцять тис. шістсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-05-001225-a

лютий  2021 UA-2021-02-05-001375-a

Абразивні вироби ДК 021:2015 - 14810000-2 Абразивні 

вироби

49 596,00 з ПДВ  сорок дев'ять тис. п'ятсот дев'яносто шість грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-05-001797-a

лютий  2021 UA-2021-02-05-001757-a

ТМ "БІШОФІТ-Мg++", в асортименті та хвойний 

екстракт з мінералами та мікроелементами

ДК 021:2015 - 14520000-2 Коштовне та 

напівкоштовне каміння, пемза, наждак, 

природні абразиви, інші мінерали та 

благородні метали

49 900,00 з ПДВ  сорок дев'ять тис дев'ятсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-05-002290-a

березень 2021 UA-2021-03-05-002356-c

Послуги з організації та здійснення "Аварійно-

рятувальною службою" аварійно-рятувального 

обслуговування Навчально-лікувального комплексу 

санаторію-профілакторію "Яблуневий сад" АТ 

"Хмельницькобленерго"

ДК 021:2015 - 75250000-3 Послуги 

пожежних і рятувальних служб

6 600,00 без 

ПДВ

шість тис. шістсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-01-12-002122-a

квітень  2021 UA-2021-04-05-006108-a

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості 

проектних робіт та експертизи проектів 

будівництва" – Послуги з розроблення проектної 

документації на об’єкт "Реконструкція електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" для приєднання 

комплексу з переробки органічних відходів і силосу 

в біогаз для виробництва електричної та теплової 

енергії ТОВ "Теофіпольська енергетична компанія" 

за межами населеного пункту с. Коров’є 

Новоставецької сільської ради Теофіпольського 

району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

670 486,00 з ПДВ шістсот сімдесят тис. чотириста вісімдесят шість грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-05-004202-a

лютий  2021 UA-2021-02-05-004155-a

Розчин бетонний ДК 021:2015 - 44110000-4 Конструкційні 

матеріали

139 500,00 з ПДВ сто тридцять дев'ять тис. п'ятсот   грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-08-003764-a

лютий  2021 UA-2021-02-08-003498-a

Батарейки ДК 021:2015 - 31410000-3 Гальванічні 

елементи

49 966,74 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот шістдесят шість  грн. 74 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-08-010083-a

лютий  2021 UA-2021-02-12-008274-c

Вогнегасники ДК 021:2015 - 35110000-8 

Протипожежне, рятувальне та захисне 

обладнання

45 000,00 з ПДВ  сорок п'ять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-08-010733-a

лютий  2021

Послуги з перевірки та випробувань пожежних 

гідрантів, пожежних кранів

ДК 021:2015 - 75250000-3 Послуги 

пожежних і рятувальних служб

15 100,00 без 

ПДВ

п'ятнадцять тис. сто  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-08-010912-a

лютий  2021 UA-2021-02-12-006726-c

Овочі та фрукти ДК 021:2015 - 03220000-9 Овочі, фрукти 

та горіхи

304 000,00 з ПДВ  триста чотири тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-09-007559-a

лютий  2021 UA-2021-02-09-008230-a

Металопрокат ДК 021:2015 - 14620000-3 Сплави 9 600 000,00 з ПДВ дев'ять млн. шістсот тис.  грн. 00 коп. відкриті торги з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-02-09-007423-a

лютий  2021 UA-2021-02-09-008411-a
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Послуги з технічного контролю (технічного огляду) 

для транспортних засобів Волочиського РЕМ, 

Годороцького РЕМ, Деражнянського РЕМ, 

Летичівського РЕМ, Хмельницького МРЕМ, 

Хмельницького РЕМ та СМіТ АТ 

“Хмельницькобленерго”

ДК 021:2015 - 71630000-3: Послуги з 

технічного огляду та випробовувань

425 000,00 з ПДВ чотириста двадцять п'ять тис.  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-10-009131-a

лютий  2021 UA-2021-02-10-007239-a

Послуги з технічного контролю (технічного огляду) 

для транспортних засобів Віньковецького РЕМ, 

Дунаєвецького РЕМ та Новоушицького РЕМ АТ 

“Хмельницькобленерго”

ДК 021:2015 - 71630000-3: Послуги з 

технічного огляду та випробовувань

78 000,00 з ПДВ  сімдесят вісім тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-10-011270-a

лютий  2021 UA-2021-02-10-008964-a

Послуги з технічного контролю (технічного огляду) 

для транспортних засобів Кам'янець - Подільського 

РЕМ та Чемеровецького РЕМ АТ 

“Хмельницькобленерго”

ДК 021:2015 - 71630000-3: Послуги з 

технічного огляду та випробовувань

98 000,00 з ПДВ дев'яносто вісім тис.  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-10-013735-a

лютий  2021 UA-2021-02-10-010898-a

Послуги з ремонту транспортних засобів та 

складових частин легкових автомобілів іноземного 

виробництва

ДК 021:2015 - 50110000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання

750 000,00 з ПДВ сімсот п'ятдесят тис.  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-10-013325-a

лютий  2021 UA-2021-02-10-011544-a

Пиловник сосна ДК 021:2015 - 03410000-7 Деревина 653 600,00 з ПДВ  шістсот п'ятдесят три тис. шістсот грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-11-002590-a

лютий  2021 UA-2021-02-11-002670-a

Послуги з заправки та відновлення картриджів ДК 021:2015 - 50320000-4 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

персональних комп’ютерів

392 000,00 з ПДВ триста дев'яносто дві тис.  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-11-005047-a

лютий  2021 UA-2021-02-11-004761-a

Послуги з організації та здійснення "Аварійно-

рятувальною службою" аварійно-рятувального 

обслуговування "Об'єкта" територій ПНО 

пр.Будівельників 3, вул. Голосківське шосе 5, вул. 

Івана Франка 42, вул. Данила Галицького 13а

ДК 021:2015 - 75250000-3 Послуги 

пожежних і рятувальних служб

6 253,90 без 

ПДВ

шість тис. двісті п'ятдесят три  грн. 90 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-11-007759-a

лютий  2021

Послуги з охорони майна та спостереження СТС на 

об'єкті "Замовника" та обслуговування сигналізації 

на цьому об'єкті

ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні 

послуги

19 080,00 без 

ПДВ

дев'ятнадцять тис. вісімдесят  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-11-009734-a

лютий  2021 UA-2021-02-11-009374-a

Послуги з технічного контролю (технічного огляду) 

для транспортних засобів Білогірського РЕМ, 

Красилівського РЕМ, Старокостянтинівського РЕМ, 

Старосинявського РЕМ, Старосинявського ЦЦР та 

Теофіпольського РЕМ АТ “Хмельницькобленерго”

ДК 021:2015 - 71630000-3: Послуги з 

технічного огляду та випробовувань

125 000,00 з ПДВ сто двадцять п'ять тис.  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-11-006349-c

лютий  2021 UA-2021-02-11-003479-c

Послуги з технічного контролю (технічного огляду) 

для транспортних засобів Ізяславського РЕМ, 

Полонського РЕМ, Славутського РЕМ, 

Шепетівського РЕМ АТ “Хмельницькобленерго”

ДК 021:2015 - 71630000-3: Послуги з 

технічного огляду та випробовувань

112 000,00 з ПДВ  сто дванадцять тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-11-007363-c

лютий  2021 UA-2021-02-11-004275-c

Послуги з прання та сухого чищення килимів ДК 021:2015 - ДК 021:2015: 98310000-9 

Послуги з прання і сухого чищення

438 624,00 з ПДВ чотириста тридцять вісім тис. шістсот двадцять 

чотири  грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-12-002836-c

лютий  2021 UA-2021-02-12-002700-c
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Кабельні лотки та плити перекриття ДК 021:2015 - 44110000-4 Конструкційні 

матеріали

157 800,00 з ПДВ  сто п'ятдесят сім тис. вісімсот грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-12-003998-c

лютий  2021 UA-2021-02-12-003947-c

Турникет пропускний ДК 021:2015 - 35120000-1 Системи та 

пристрої нагляду та охорони

44 850,00 з ПДВ сорок чотири тис. вісімсот п'ятдесят   грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-15-003443-c

березень  2021 UA-2021-03-10-001224-b

Послуги з ремонту системи контролю доступу по 

вул. Степана Бандери, 30

ДК 021:2015 - 50340000-0 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

аудіовізуального та оптичного 

обладнання

11 947,88 з ПДВ одинадцять тис. дев'ятсот сорок сім  грн. 88 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-15-003582-c

березень  2021 UA-2021-03-10-000919-b

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція ПС 110/10 кВ "Красилів" для 

приєднання електростанції на біомасі ТОВ 

"Старокостянтинівський олійноекстракційний 

завод" на землях Пашковецької с/ради (кад. № 

6824286400:04:022:0114) Старокостянтинівського 

району Хмельницької області (вимоги до установок 

ОСР згідно ТУ № 155 від 21 вересня 2020 р)" 

(нестандартне приєднання)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

49 973,47 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот сімдесят три  грн. 47 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-15-003852-c

лютий  2021 UA-2021-02-25-000876-b

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція ПС 110/35/10 кВ "Остропіль" для 

приєднання електростанції на біомасі ТОВ 

"Старокостянтинівський олійноекстракційний 

завод" на землях Пашковецької с/ради (кад. № 

682486400:04:022:0114) Старокостянтинівського 

району Хмельницької області (вимоги до установок 

ОСР згідно ТУ № 155 від 21 вересня 2020 р)" 

(нестандартне приєднання)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

49 973,47 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот сімдесят три  грн. 47 

коп.  грн. 00 коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-15-004004-c

лютий  2021 UA-2021-02-25-001060-b

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція ПС 110/10 кВ "Бутівці" для 

приєднання електростанції на біомасі ТОВ 

"Старокостянтинівський олійноекстракційний 

завод" на землях Пашковецької с/ради (кад. № 

6824286400:04:022:0114) Старокостянтинівського 

району Хмельницької області (вимоги до установок 

ОСР згідно ТУ № 155 від 21 вересня 2020 р)" 

(нестандартне приєднання)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

49 973,47 з ПДВ   сорок дев'ять тис. дев'ятсот сімдесят три  грн. 47 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-15-004101-c

лютий  2021 UA-2021-02-25-001262-b

Мастило для двотактових двигунів STIHL ДК 021:2015 - 09210000-4 Мастильні 

засоби

180 000,00 з ПДВ  сто вісімдесят тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-15-010690-c

лютий  2021 UA-2021-02-15-010040-c

Послуги з ремонту транспортних засобів та 

складових частин легкових автомобілів та 

мікроавтобусів вітчизняного виробництва

ДК 021:2015 - 50110000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання

750 000,00 з ПДВ сімсот п'ятдесят тис.  грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-02-15-010727-c

лютий  2021 UA-2021-02-15-009967-c
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція зовнішніх електричних 

мереж для приєднання електроустановок 

нежитлового приміщення під харчове виробництво, 

ФОП Пузир Людмила Володимирівна, по вул. 

Чехова, 45"в" в м. Кам'янець-Подільському, 

Хмельницької області. Кабельна лінія 0,38кВ"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

110 612,00 з ПДВ сто десять тис. шістсот дванадцять  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-16-001066-a

лютий  2021 UA-2021-02-16-001543-a

Протигази ДК 021:2015 - 35810000-5 Індивідуальне 

обмундирування

591 000,00 з ПДВ п'ятсот дев'яносто одна тис.  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-16-003307-a

лютий  2021 UA-2021-02-24-008444-b

Послуги з технічної підтримки автоматизованої 

системи бухгалтерського обліку АТ 

"Хмельницькобленерго"

ДК 021:2015 - 72250000-2 Послуги, 

пов’язані із системами та підтримкою

500 000,00 без 

ПДВ

п'ятсот тис.  грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-02-16-003182-a

лютий  2021 UA-2021-02-16-004279-a

Послуги з навчання посадових осіб з охорони праці ДК 021:2015 - 80510000-2 Послуги з 

професійної підготовки спеціалістів

19 320,00 з ПДВ дев'ятнадцять тис. триста двадцять  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-16-007570-a

лютий  2021 UA-2021-02-17-004755-b

Послуги з ремонту транспортних засобів та 

складових частин вантажних автомобілів та 

автобусів

ДК 021:2015 - 50110000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання

500 000,00 з ПДВ п'ятсот тис.  грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-02-16-010210-a

лютий  2021 UA-2021-02-16-012677-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в 

Ярмолинецькому районі Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 997 670,00 з ПДВ чотири млн. дев'ятсот дев'яносто сім тис. шістсот 

сімдесят  грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-17-011330-a

лютий  2021 UA-2021-02-17-002129-b

Послуги з проведення аудиту окремої фінансової 

звітності АТ "Хмельницькобленерго"

ДК 021:2015 - 79210000-9 Бухгалтерські 

та аудиторські послуги

550 500,00 з ПДВ  п'ятсот п'ятдесят тис. п'ятсот  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-17-003686-b

лютий  2021 UA-2021-02-17-003918-b

Послуги з технічного обслуговування системи 

газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) 

об'єктів , які знаходяться у власності (користуванні) 

Замовника

ДК 021:2015 - 50800000-3 Послуги з 

різних видів ремонту і технічного 

обслуговування

5 295,00 з ПДВ п'ять тис. двісті дев'яносто п'ять   грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-18-000650-b

лютий  2021 UA-2021-02-18-000593-b

Запасні частини до транспортних засобів ДК 021:2015 - 34330000-9 Запасні 

частини до вантажних транспортних 

засобів, фургонів та легкових 

автомобілів

300 000,00 з ПДВ  триста тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-18-001198-b

лютий  2021 UA-2021-02-18-001751-b

Одяг робочий бавовняний ДК 021:2015 - 18130000-9 Спеціальний 

робочий одяг

2 776 820,00 з ПДВ два млн. сімсот сімдесят шість тис. вісімсот 

двадцять  грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-02-18-009134-b

лютий  2021 UA-2021-02-18-009684-b

Хомути, вироби ЗП, траверси ТН, траверси ТМ, 

електроди заземлення

ДК 021:2015 - 44210000-5 Конструкції та 

їх частини

560 070,00 з ПДВ п'ятсот шістдесят тис. сімдесят  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-18-011795-b

лютий  2021 UA-2021-02-18-011836-b

Канцелярські товари ДК 021:2015 - 30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне

288 068,00 з ПДВ  двісті вісімдесят вісім тис. шістдесят вісім грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-19-002852-b

лютий  2021 UA-2021-02-19-005361-b
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Послуги з повірки засобів вимірювальної техніки ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з 

технічного огляду та випробовувань

1 049 140,80 з ПДВ  один млн. сорок дев'ять тис. сто сорок грн. 80 коп. відкриті торги

UA-P-2021-02-19-004642-b

лютий  2021 UA-2021-02-19-004936-b

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Будівництво зовнішніх електричних мереж для 

приєднання нежитлового приміщення ФОП Мацик 

О.О. по вул. Подільська, 58 в м. Хмельницький 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

1 158,72 з ПДВ одна тис. п'ятдесят вісім  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-19-008786-b

лютий  2021 UA-2021-02-24-005095-b

Роботи з відновлення асфальтобетонного покриття 

після проведення розкривних робіт по вул. 

Набережна, в районі будинку №21. в м. Нетішин, 

Хмельницької області

ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь

5 795,32 без 

ПДВ

п'ять тис. сімсот дев'яносто п'ять   грн. 32 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-19-009255-b

квітень  2021 UA-2021-04-02-004900-b

Роботи з благоустрою території ДВЕМ (капітальний 

ремонт внутрішніх доріг по вул. Красовського, 2 ( 

інв.№01220292)

ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь

313 473,00 з ПДВ триста тринадцять тис. чотириста сімдесят три   грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-19-010853-b

лютий  2021 UA-2021-02-19-011114-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Будівництво зовнішніх електричних мереж 

для приєднання 4-х поверхового 45-ти квартирного 

житлового будинку ТОВ "Автоленд" по вул. Попова, 

26 в м. Старокостянтинів Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

207 650,00 з ПДВ  двісті сім тис. шістсот п'ятдесят  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-22-003915-b

лютий  2021 UA-2021-02-22-003610-b

Послуги з ремонту бензопил, мотокіс, висоторізів ДК 021:2015 - 50530000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

техніки

536 000,00 з ПДВ  п'ятсот тридцять шість тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-22-011294-b

лютий  2021 UA-2021-02-22-011004-b

Газ природний (метан) для Кам'янець-Подільського 

РЕМ, Хмельницького РЕМ, Хмельницького МРЕМ, 

Шепетівського РЕМ, СМіТ Товариства

ДК 021:2015 - 09120000-6 Газове паливо 4 365 000,00 з ПДВ  чотири млн. триста шістдесят п'ять тис. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-02-22-008573-b

лютий  2022 UA-2021-02-22-008148-b

Вугілля ДК 021:2015 - 09110000-3 Тверде паливо 29 800,00 без 

ПДВ

двадцять дев'ять тис. вісімсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-23-000897-b

березень  2021 UA-2021-03-10-009703-b

Роботи з ремонту будівель та споруд по вул. 

Храновського, 11А (будівля гаража і служб інв. 

№00000011)

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи

1 125 896,00 з ПДВ один млн. сто двадцять п'ять тис. вісімсот 

дев'яносто шість  грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-23-009791-b

лютий  2021 UA-2021-02-23-012223-b

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція ЗТП-206 для приєднання 

нежитлового приміщення ФОП Ільчук І.А. по вул. 

Подільській, 58 в м. Хмельницький"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

3 487,20 з ПДВ три тис. чотириста вісімдесят сім  грн. 20 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-24-000814-b

лютий  2021 UA-2021-02-24-001026-b

Послуги з обов'язкового особистого страхування 

працівників відомчої та місцевої пожежної охорони 

і членів добровільних пожежних дружин (команд)

ДК 021:2015 - 66510000-8 Страхові 

послуги

49 500,00 без 

ПДВ

сорок дев'ять тис. п'ятсот   грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-24-001061-b

лютий  2021 UA-2021-02-26-002168-a
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Продукція для чищення ДК 021:2015 - 39830000-9 Продукція для 

чищення

423 180,00 з ПДВ чотириста двадцять три тис. сто вісімдесят  грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-23-009909-b

лютий  2021 UA-2021-02-23-012520-b

Шина мідна 43см, шина мідна 45см ДК 021:2015 - 14710000-1 Залізо, 

свинець, цинк, олово та мідь

974 160,00 з ПДВ  дев'ятсот сімдесят чотири тис. сто шістдесят грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-24-002800-b

лютий  2021 UA-2021-02-24-003439-b

Овочі та фрукти ДК 021:2015 - 03220000-9 Овочі, фрукти 

та горіхи

304 000,00 з ПДВ  триста чотири тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-24-007809-b

лютий  2021 UA-2021-02-24-010803-b

Вироби різні, вказівники, таблички ДК 021:2015 - 44420000-0 Будівельні 

товари

49 800,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. вісімсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-24-009515-b

березнь  2021 UA-2021-03-05-002163-c

Пиловник сосна ДК 021:2015 - 03410000-7 Деревина 750 000,00 з ПДВ сімсот п'ятдесят тис.  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-25-001726-b

лютий  2021 UA-2021-02-25-002011-b

Електроне обладнання ДК 021:2015 - 31710000-6 Електронне 

обладнання

49 980,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот вісімдесят  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-25-003329-b

березень  2021 UA-2021-03-04-008918-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Нове будівництво мережі зовнішнього 

електропостачання громадської споруди, вул. 

Цісара Олександра, 4, смт. Сатанів, Городоцький 

район, Хмельницька область"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

387 876,00 з ПДВ триста вісімдесят сім тис. вісімсот сімдесят шість  

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-02-25-001120-a

лютий  2021 UA-2021-02-25-001475-a

Послуги з організації та здійснення "Аварійно-

рятувальною службою" аварійно-рятувального 

обслуговування "Об'єкта" з метою своєчасного 

реагування та виконання аварійно-рятувальних 

робіт при виникненні на "Об'єкті" надзвичайної 

ситуації, а також профілактичної роботи із 

запобігання (профілактики) виникненню 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характерів, спрямованої на поліпшення техногенної 

ДК 021:2015 - 75250000-3 Послуги 

пожежних і рятувальних служб

6 691,70 без 

ПДВ

шість тис. шістсот дев'яносто одна  грн. 70 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-26-002149-a

лютий  2021 UA-2021-02-26-001880-a

Металопластикові вироби, двері, вікна ДК 021:2015 - 44220000-8 Столярні 

вироби

49 998,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто вісім  грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-26-003397-a

березень  2021 UA-2021-03-03-001387-c

Ковпачки ДК 021:2015 - 31220000-4 Елементи 

електричних схем

20 986,80 з ПДВ двадцять тис. дев'ятсот вісімдесят шість  грн. 80 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-02-26-003660-a

лютий  2021 UA-2021-03-03-001076-c

Мастильні матеріали ДК 021:2015 - 09210000-4 Мастильні 

засоби

3 200 000,00 з ПДВ  три мільйони двісті тис. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-02-26-003277-a

лютий  2021 UA-2021-02-26-003165-a

Комплект пристроїв для ремонту ПЛ 35-110 кВ 

(Інвестиційна програма 2021 року - п. VIІ.2.3)

ДК 021:2015 - 42410000-3 Підіймально-

транспортувальне обладнання

89 040,00 з ПДВ вісімдесять дев'ять тис. сорок грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-02-001761-a

березень 2021 UA-2021-03-02-001503-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи по об'єкту "Будівництво ЛЕП-10 кВ та 

реконструкція ПС 110/10 кВ "Зарічанка" для 

приєднання фотовольтаїчної електростанції ТОВ 

"Солар Стрім" в с. Зарічанка Чемеровецького 

району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

6 798 638,00 з ПДВ шість млн. сімсот дев'яносто вісім тис. шістсот 

тридцять вісім  грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-03-02-001041-b

березень 2021 UA-2021-03-02-002345-b
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Витратні матеріали для копіювально-друкувальної 

техніки

ДК 021:2015 - 30120000-6 

Фотокопіювальне та поліграфічне 

обладнання для офсетного друку

1 272 000,00 з ПДВ один млн. двісті сімдесят дві тис. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-03-02-004967-b

березень 2021 UA-2021-03-02-007066-b

Послуги з розробки документацій із землеустрою ДК 021:2015 - 71240000-2 Архітектурні, 

інженерні та планувальні послуги

17 450 000,00 з ПДВ сімнадцять млн. чотириста  п'ятдесят тис. грн. 00 

коп.

відкриті торги з публікаціїю 

англійською мовою

UA-P-2021-03-02-003378-a

березень 2021 UA-2021-03-02-008229-b

Послуги з встановлення, діагностики, технічного 

обслуговування, ремонту та опосвідчення 

газобалонного обладнання на легкові і вантажні 

автомобілі та автобуси

ДК 021:2015 - 50110000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання

300 000,00 з ПДВ триста тис.  грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-03-02-007196-b

березень 2021 UA-2021-03-02-009528-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-28 та ПЛ 0,38 кВ 

від КТП-3, розвантажувальної КТП-1н в смт. Стара 

Синява Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма 2021 року - п. І.1.30)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 726 527,00 з ПДВ один млн. сімсот двадцять шість тис. п'ятсот 

двадцять сім  грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-03-004191-c

березень 2021 UA-2021-03-03-003918-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція КТП-6 (заміна силового 

трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА) в смт. 

Стара Синява Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма 2021 року - п.I.5.13)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

83 460,00 з ПДВ  вісімдесят три тис. чотириста шістдесят грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-03-008125-c

березень 2021 UA-2021-03-03-006192-c

Послуги з проведення державного технічного 

контролю (технічний огляд) для транспортних 

засобів Білогірського РЕМ, Красилівського РЕМ, 

Старокостянтинівського РЕМ, Старосинявського 

РЕМ, Старосинявського ЦЦР та Теофіпольського 

РЕМ АТ “Хмельницькобленерго”

ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з 

технічного огляду та випробовувань

104 166,67 без 

ПДВ

сто чотири тис. сто шістдесят шість грн. 67 коп. відкриті торги

UA-P-2021-03-03-008505-c

березень 2021 UA-2021-03-03-006642-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ від Л-2 від ЗТП-2 

в смт. Стара Синява Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма 2021 року - п. І.1.29)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

356 135,00 з ПДВ триста п'ятдесят шість тис. сто тридцять п'ять   грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-03-008583-c

березень 2021 UA-2021-03-03-006541-c

Послуги з проведення державного технічного 

контролю (технічний огляд) для транспортних 

засобів Волочиського РЕМ, Годороцького РЕМ, 

Деражнянського РЕМ, Летичівського РЕМ, 

Хмельницького МРЕМ, Хмельницького РЕМ та СМіТ 

АТ “Хмельницькобленерго”

ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з 

технічного огляду та випробовувань

354 166,67 без 

ПДВ

триста п'ятдесят чотири тис. сто шістдесят шість грн. 

67 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-03-03-009102-c

березень 2021 UA-2021-03-03-007025-c
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Послуги з проведення державного технічного 

контролю (технічний огляд) для транспортних 

засобів Кам’янець-Подільського РЕМ та 

Чемеровецького РЕМ АТ “Хмельницькобленерго

ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з 

технічного огляду та випробовувань

81 666,67 без 

ПДВ

вісімдесят одна тис. шістсот шістдесят шість  грн. 67 

коп.

відкриті торги

UA-P-2021-03-04-008133-c

березень 2021 UA-2021-03-04-007959-c

Послуги кухаря ДК 021:2015 - 55320000-9 Послуги з 

організації харчування

46 000,00 з ПДВ сорок шість тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-03-04-008481-c

березень 2021 UA-2021-03-04-008271-c

Послуги з проведення державного технічного 

контролю (технічний огляд) для транспортних 

засобів Віньковецького РЕМ, Дунаєвецького РЕМ та 

Новоушицького РЕМ АТ “Хмельницькобленерго

ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з 

технічного огляду та випробовувань

65 000,00 з ПДВ шістдесят п'ять тис. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-03-04-008883-c

березень 2021 UA-2021-03-04-008663-c

Послуги з проведення державного технічного 

контролю (технічний огляд) для транспортних 

засобів Ізяславського РЕМ, Полонського РЕМ, 

Славутського РЕМ та Шепетівського РЕМ АТ 

“Хмельницькобленерго

ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з 

технічного огляду та випробовувань

93 333,34 з ПДВ дев'яносто три тис. триста тридцять три грн. 34 коп. відкриті торги

UA-P-2021-03-04-009321-c

березень 2021 UA-2021-03-04-009028-c

Відеокамера, відеорегістратор ДК 021:2015 - 32330000-5 Апаратура для 

запису та відтворення аудіо- та 

відеоматеріалу

49 390,50 з ПДВ сорок дев'ять тис. триста дев'яносто грн. 50 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-03-04-009810-c

березень 2021 UA-2021-03-18-002659-b

Карта пам'яті, інжектор, жорсткий диск ДК 021:2015 - 30230000-0 Комп’ютерне 

обладнання

18 639,00 з ПДВ вісімнадцять тис. шістсот тридцять дев'ять грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-03-04-009946-c

березень 2021 UA-2021-03-18-002809-b

Блок живлення ДК 021:2015 - 31710000-6 Електронне 

обладнання

2 097,50 з ПДВ дві тис. дев'ятсот сім грн. 50 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-03-04-010025-c

березень 2021 UA-2021-03-18-004777-c

Віта пара зовнішня мідь, віта пара внутрішня мідь ДК 021:2015 - 44320000-9 Кабелі та 

супутня продукція

7 930,00 з ПДВ сім тис. дев'ятсот тридцять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-03-04-010087-c

березень 2021 UA-2021-03-18-004888-c

Комутатор ДК 021:2015 - 32420000-3 Мережеве 

обладнання

4 987,50 з ПДВ чотири тис. дев'ятсот вісімдесят сім грн. 50 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-03-04-010170-c

березень 2021 UA-2021-03-18-005025-c

Вогнебіозахисний засіб "ECOSEPT 450-1" ДК 021:2015 - 24960000-1 Хімічна 

продукція різна

156 000,00 з ПДВ  сто п'ятдесят шість тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-05-000635-c

березень 2021 UA-2021-03-05-000847-c

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція 

зовнішніх електричних мереж для приєднання 

електроустановок нежитлового приміщення під 

харчове виробництво, ФОП Пузир Людмила 

Володимирівна, по вул. Чехова, 45"в" в м. 

Кам'янець-Подільському, Хмельницької області. 

Кабельна лінія 0,38кВ"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

110 612,00 з ПДВ сто десять тис. шістсот дванадцять грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-05-001084-c

березень 2021 UA-2021-03-05-001316-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в 

Ярмолинецькому районі Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 990 660,00 з ПДВ чотири млн. дев'ятсот дев'яносто тис. шістсот 

шістдесят  грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-05-000700-c

березень 2021 UA-2021-03-05-000863-c
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - 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" у 

Віньковецькому та Деражнянському РЕМ 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

14 993 989,00 з ПДВ чотирнадцять млн. дев'ятсот дев'яносто три тис. 

дев'ятсот вісімдесят дев'ять грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-03-09-011600-c

березень 2021 UA-2021-03-09-011616-c

Медичні маски, рукавички медичні (латексні, 

нітрилові, вінілові), костюми біологічного захисту 

(комбінезони)

ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні 

матеріали

630 000,00 з ПДВ шістсот тридцять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-03-09-012216-c

березень 2021 UA-2021-03-11-010013-b

Драбина розбірна марки ДСС-1 (22,75 м.) 

(Інвестиційна програма 2021 року -  п. VII.2.4)

ДК 021:2015 - 44420000-0 Будівельні 

товари

180 000,00 з ПДВ сто вісімдесят тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-10-002474-b

березень 2021 UA-2021-03-10-003154-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Роботи з благоустрою території 

ДВЕМ (капітальний ремонт внутрішніх доріг по вул. 

Красовського, 2 (інв.№01220292))

ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь

313 473,00 з ПДВ триста тринадцять тис. чотириста сімдесят три грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-10-003081-b

березень 2021 UA-2021-03-10-003077-b

Овочі та фрукти ДК 021:2015 - 03220000-9 Овочі, фрукти 

та горіхи

253 333,33 без 

ПДВ

двісті п'ятдесят три тис. триста тридцять три грн. 33 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-10-003735-b

березень 2021 UA-2021-03-10-003924-b

Витратні матеріали (картриджі чорнильні) ДК 021:2015 - 30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне

121 960,00 з ПДВ сто двадцять одна тис. дев'ятсот шістдесят грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-10-006229-b

березень 2021 UA-2021-03-10-006216-b

Запасні частини для бензопил, висоторізів та 

мотокіс STIHL

ДК 021:2015 - 34910000-9 Гужові чи ручні 

вози, інші транспортні засоби з 

немеханічним приводом, багажні вози 

та різні запасні частини

858 000,00 з ПДВ вісімсот п'ятдесят вісім тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-10-006678-b

березень 2021 UA-2021-03-10-006735-b

Роботи з ремонту будівель та споруд по вул. 

Храновського, 11А (будівля гаража і служб інв. 

№00000011)

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи

457 233,00 з ПДВ чотириста п'ятдесят сім тис. двісті тридцять три грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-11-007892-b

березень 2021 UA-2021-03-11-006526-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-24 

в с. Голосків Кам'янець-Подільського району 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. І.1.19)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 279 049,00 з ПДВ один млн. двісті сімдесят дев'ять тис. сорок дев'ять 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-11-008940-b

березень 2021 UA-2021-03-11-007261-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-52 та ПЛ 0,38 кВ 

від КТП-383, розвантажувальної КТП-2н в с. 

Колибаївка Кам'янець-Подільського району 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. І.1.18)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 788 464,00 з ПДВ один млн. сімсот вісімдесят вісім тис. чотириста 

шістдесят чотири грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-11-010406-b

березень 2021 UA-2021-03-11-008586-b
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-4 від ЗТП-15 в 

с. Кузьмин Красилівського району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.1.20)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

761 771,00 з ПДВ сімсот шістдесят одна тис. сімсот сімдесят одна грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-11-010879-b

березень 2021 UA-2021-03-11-009108-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ЗТП-13 (заміна силового 

трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА) в м. 

Кам'янець-Подільський Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.5.7)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

142 452,00 з ПДВ сто сорок дві тис. чотириста п'ятдесят дві грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-11-009185-b

березень 2021 UA-2021-03-11-007531-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні роботи по 

об'єкту "Реконструкція електромереж АТ 

"Хмельницькобленерго" для приєднання 

фотогальванічної електростанції ТОВ "Енерджі 

Солар Системс" за межами с. Михайлючка 

Михайлюцької сільської ради (кад. ном. 

6825584600:07:073:0048) Шепетівського району 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

24 514 374,00 з ПДВ двадцять чотири млн. п'ятсот чотирнадцять тис. 

триста сімдесят чотири грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-03-12-010409-b

березень 2021 UA-2021-03-12-008998-b

Комплект пристроїв для ремонту ПЛ 35-110 кВ 

(Інвестиційна програма 2021 року - п. VIІ.2.3)

ДК 021:2015 - 42410000-3 Підіймально-

транспортувальне обладнання

89 040,00 з ПДВ вісімдесят дев'ять тис. сорок грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-15-001298-b

березень 2021 UA-2021-03-15-002063-b

Послуги з ремонту транспортних засобів та 

складових частин вантажних автомобілів та 

автобусів

ДК 021:2015 - 50110000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання

500 000,00 з ПДВ п'ятсот тис. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-03-15-003426-b

березень 2021 UA-2021-03-15-002762-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в 

Чемеровецькому РЕМ Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 990 660,00 з ПДВ чотири млн. дев'ятсот дев'яносто тис. шістсот 

шістдесят грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-15-005006-b

березень 2021 UA-2021-03-15-004001-b

Послуги з ремонту транспортних засобів та 

складових частин легкових автомобілів та 

мікроавтобусів виробництва СРСР, СНГ та 

вітчизняного виробництва

ДК 021:2015 - 50110000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання

750 000,00 з ПДВ сімсот п'ятдесят тис.грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-03-15-004716-b

березень 2021 UA-2021-03-15-003827-b
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Нове будівництво багатоквартирного 

житлового будинку з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями, що розташований по вул. 

Незалежності, 68 в м. Волочиськ Хмельницької 

області. Електропостачання КЛ-0,4 кВ"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

805 756,00 з ПДВ вісімсот п'ять сімсот п'ятдесят шість грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-16-000669-a

березень 2021 UA-2021-03-16-000707-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Роботи з благоустрою території 

Полонського РЕМ

ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь

325 000,00 з ПДВ триса двадцять п'ять тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-16-001816-c

березень 2021 UA-2021-03-16-002816-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Роботи з капітального ремонту 

благоустрою території по вул. Храновського, 11А 

(інв.№00016429)

ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь

882 164,00 з ПДВ вісімсот вісімдесят дві тис. сто шістдесят чотири грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-16-005812-c

березень 2021 UA-2021-03-16-008116-c

Газ природний (метан) для Кам'янець-Подільського 

РЕМ, Хмельницького МРЕМ, Шепетівського РЕМ, 

СМіТ Товариства

ДК 021:2015 - 09120000-6 Газове паливо 4 365 000,00 з ПДВ чотири млн. триста шістдесят п'ять грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-03-16-005669-c

березень 2021 UA-2021-03-16-007935-c

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та дизельне 

паливо для Волочиського РЕМ, Городоцького РЕМ, 

Деражнянського РЕМ, Дунаєвецького РЕМ, 

Кам’янець-Подільського РЕМ, Новоушицького РЕМ, 

Чемеровецького РЕМ та Ярмолинецького РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

12 745 604,00 з ПДВ дванадцять млн. сімсот сорок п'ять тис. шістсот 

чотири грн. 00 коп.

відкриті торги з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-03-16-008263-c

березень 2021 UA-2021-03-16-011602-c

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та дизельне 

паливо для Летичівського РЕМ, 

Старокостянтинівського РЕМ, Хмельницького 

МРЕМ, Хмельницького РЕМ, Меджибізького ЦЦР та 

СМіТ Товариства

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

18 640 190,00 з ПДВ вісімнадцять млн. шістсот сорок тис. сто дев'яносто 

грн. 00 коп.

відкриті торги з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-03-16-009585-c

березень 2021 UA-2021-03-16-012877-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Роботи з капітального ремонту 

будівель та споруд Полонського РЕМ

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи

141 988,00 з ПДВ сто сорок одна тис. дев'ятсот вісімдесят вісім грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-17-003278-c

березень 2021 UA-2021-03-17-003510-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Роботи з капітального ремонту 

водопровідної мережі Кам’янець-Подільського РЕМ 

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи

167 383,00 з ПДВ сто шістдесят сім тис. триста вісімдесят три грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-17-003647-cc

березень 2021 UA-2021-03-17-003948-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-43 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в с. Зарічанка 

Чемеровецького району Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.39)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

894 323,00 з ПДВ вісімсот дев'яносто чотири тис. триста двадцять три 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-17-005188-c

березень 2021 UA-2021-03-17-005491-c

Гумотехнічні вироби та інші вироби для ремонту 

силових трансформаторів типу ТМ

ДК 021:2015 - 44420000-0 Будівельні 

товари

136 912,00 з ПДВ сто тридцять шість тис. дев'ятсот дванадцять грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-17-005316-c

березень 2021 UA-2021-03-17-006292-c
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Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Будівництво 

електричних мереж для приєднання нежитлового 

приміщення ФОП Ільчук І.А. по вул. Подільська, 58 в 

м. Хмельницькому Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

16 564,94 з ПДВ шістнадцять тис. п'ятсот шістдесят чотири грн. 94 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-03-17-012263-c

березень 2021 UA-2021-03-25-002432-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ЗТП-

206 для приєднання нежитлового приміщення ФОП 

Ільчук І.А. по вул. Подільська, 58 в м. 

Хмельницькому

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

36 063,44 з ПДВ тридцять шість тис. шістдесят три грн. 44 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-03-17-012432-c

березень 2021 UA-2021-03-25-006845-a

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та дизельне 

паливо для Ізяславського РЕМ, Красилівського РЕМ, 

Полонського РЕМ, Славутського РЕМ, 

Старосинявсько РЕМ, Старосинявськог ЦЦР та 

Шепетівського РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

7 645 068,00 з ПДВ сім  млн. шістсот сорок п'ять тис. шістдесят вісім грн. 

00 коп.

відкриті торги з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-03-17-012399-c

березень 2021 UA-2021-03-17-013034-c

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та дизельне 

паливо для Білогірського РЕМ та Теофіпольського 

РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

2 380 224,00 з ПДВ два млн. триста вісімдесят тис. двісті двадцять 

чотири грн. 00 коп.

відкриті торги 

UA-P-2021-03-18-000791-a

березень 2021 UA-2021-03-18-000716-a

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та дизельне 

паливо для Віньковецького РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

1 056 372,00 з ПДВ один млн. п'ятдесят шість тис. триста сімдесят дві 

грн. 00 коп.

відкриті торги 

UA-P-2021-03-18-001900-a

березень 2021 UA-2021-03-18-001546-a

Відводи до комплектної трансформаторної 

підстанції КТП1-250/10

ДК 021:2015 - 31680000-6 Електричне 

приладдя та супутні товари до 

електричного обладнання

49 896,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. вісімсот дев'яносто шість грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-03-18-003254-c

березень 2021 UA-2021-03-18-005301-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція зовнішніх електричних 

мереж приєднання будівель Комунального 

некомерційного підприємства "Хмельницький 

обласний протипухлинний центр" Хмельницької 

обласної ради по вул. Пілотській, 1 в м. 

Хмельницькому

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 035 158,00 з ПДВ чотири млн. тридцять п'ять тис. сто п'ятдесят вісім 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-18-003988-c

березень 2021 UA-2021-03-18-006487-c

Черевики робочі ДК 021:2015 - 18830000-6 Захисне взуття 1 676 317,00 з ПДВ один млн. шістост сімдесят шість тис. триста 

сімнадцять грн. 00 коп.

відкриті торги 

UA-P-2021-03-18-004061-c

березень 2021 UA-2021-03-18-003881-b

Металопрокат ДК 021:2015 - 14620000-3 Сплави 9 600 000,00 з ПДВ дев'ять млн. шістсот тис. грн. 00 коп. відкриті торги з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-03-19-001961-b

березень 2021 UA-2021-03-19-002114-b

Газ нафтовий скраплений для Летичівського РЕМ, 

Хмельницького МРЕМ, Хмельницького РЕМ, 

Меджибізького ЦЦР та СМіТ Товариства

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

2 840 160,00 з ПДВ два млн. вісімсот сорок тис. сто шістдесят грн. 00 

коп.

відкриті торги 

UA-P-2021-03-19-003098-b

березень 2021 UA-2021-03-19-003401-b
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Нове будівництво 7-ми поверхового 55-ти 

квартирного житлового будинку з індивідуальними 

гаражами по проспекту Грушевського, 1/24 у місті 

Кам'янець-Подільський, Хмельницької області. I-а 

черга будівництва. Трансформаторна підстанція. 

Зовнішні мережі електропостачання"

ДК 021:2015 - 45317000-2 Інші 

електромонтажні роботи

1 241 901,00 з ПДВ один млн. двісті сорок одна тис. дев'ятсот одна грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-19-001406-c

березень 2021 UA-2021-03-19-001411-c

Газ нафтовий скраплений для Волочиського РЕМ, 

Деражнянського РЕМ, Дунаєвецького РЕМ, 

Кам’янець-Подільського РЕМ, Новоушицького РЕМ 

та Ярмолинецького РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

2 157 280,00 з ПДВ два млн. сто п'ятдесят сім тис. двісті вісімдесят грн. 

00 коп.

відкриті торги 

UA-P-2021-03-19-003505-b

березень 2021 UA-2021-03-19-003380-b

Селікагель ДК 021:2015 - 24310000-0 Основні 

неорганічні хімічні речовини

45 979,20 з ПДВ сорок п'ять тис. дев'ятсот сімдесят дев'ять грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-03-19-005455-c

березень 2021 UA-2021-03-30-000948-c

Послуги з проведення експертизи проекту 

будівництва: "Реконструкція РП 10кВ суміщеного з 

ТП 10/0,4кВ №1 (винос РП з будівлі майстерні 

Славутського РЕМ) по вул. Ярослава Мудрого, 15 в 

м. Славута Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71330000-0 Інженерні 

послуги різні

10 571,87 з ПДВ десять тис. п'ятсот сімдесят одна грн. 87 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-03-19-005585-c

березень 2021 UA-2021-03-25-007082-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-

221 в м. Городок Хмельницької області " 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.11)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

447 979,00 з ПДВ чотириста сорок сім тис. дев'ятсот сімдесят дев'ять 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-22-001882-a

березень 2021 UA-2021-03-22-001763-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція КТП-381 (заміна силового 

трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. 

Івашківці Новоушицького району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.5.9)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

72 480,00 з ПДВ сімдесят вісім тис. чотириста вісімдесят грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-22-002674-a

березень 2021 UA-2021-03-22-002683-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ПЛ 

10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-

1н по вул. Арсенія Сатанівського в смт. Сатанів 

Городоцького району Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.10)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

950 957,00 з ПДВ дев'ятсот п'ятдесят тис. дев'ятсот п'ятдесят сім грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-22-002927-a

березень 2021 UA-2021-03-22-002757-a

Запасні частини до транспортних засобів ДК 021:2015 - 34330000-9 Запасні 

частини до вантажних транспортних 

засобів, фургонів та легкових 

автомобілів

725 000,00 з ПДВ сімсот двадцять п'ять тис. грн. 00 коп. відкриті торги 

UA-P-2021-03-22-003201-a

березень 2021 UA-2021-03-22-003150-a
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-198 в 

с. Кринцілів Городоцького району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.1.9)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

322 172,00 з ПДВ триста двадцять дві тис. сто сімдесят дві грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-22-003529-a

березень 2021 UA-2021-03-22-003414-a

Послуги з авторського нагляду за будівництвом 

об"єкту "Реконструкція ПЛ-35кВ "Славута-Цвітоха" 

Хмельницької області. Коригування"

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

48 600,00 з ПДВ сорок вісім тис. шістсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-03-22-007078-c

березень 2021 UA-2021-03-25-002771-a

Секційний комплект шаф для переодягання 

працівників (Інвестиційна програма 2021 року - п. 

VII.2.17)

ДК 021:2015 - 39150000-8 Меблі та 

приспособи різні

39 780,00 з ПДВ тридцять дев'ять тис. сімсот вісімдесят грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-23-002274-a

березень 2021 UA-2021-03-23-002173-a

Мішки для сміття ДК 021:2015 - ДК 021:2015: 19640000-4 

Поліетиленові мішки та пакети для 

сміття

170 841,00 з ПДВ сто сімдесят тис. вісімсот сорок одна грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-23-003537-a

березень 2021 UA-2021-03-23-003590-a

Шафа для сушіння спеціального одягу та взуття 

металева (Інвестиційна програма 2021 року - п. 

VII.2.16)

ДК 021:2015 - 31680000-6 Електричне 

приладдя та супутні товари до 

електричного обладнання

190 200,00 з ПДВ сто дев'яносто тис. двісті грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-23-003965-a

березень 2021 UA-2021-03-23-003874-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-

217 в с. Кринцілів Городоцького району 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

678 513,00 з ПДВ шістсот сімдесят вісім тис. п'ятсот тринадцять грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-23-004526-a

березень 2021 UA-2021-03-23-004613-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 3 від КТП-97 

в с. Правдівка Ярмолинецького району 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. І.1.41)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 029 414,00 з ПДВ один млн. двадцять дев'ять тис. чотириста 

чотирнадцять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-23-003555-b

березень 2021 UA-2021-03-23-002255-b

Туалетний папір, рушники для рук і серветки ДК 021:2015 - 33760000-5 Туалетний 

папір, носові хустинки, рушники для рук і 

серветки

235 527,00 з ПДВ двісті тридцять п'ять тис. п'ятсот двадцять сім  грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-23-004190-b

березень 2021 UA-2021-03-23-003357-b

Послуги з встановлення, діагностики, технічного 

обслуговування, ремонту та опосвідчення 

газобалонного обладнання на легкові і вантажні 

автомобілі та автобуси

ДК 021:2015 - 50110000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання

300 000,00 з ПДВ триста тис. грн. 00 коп. відкриті торги 

UA-P-2021-03-24-001569-b

березень 2021 UA-2021-03-24-001630-b

Послуги з проведення державного технічного 

контролю (технічний огляд) для транспортних 

засобів Віньковецького РЕМ, Дунаєвецького РЕМ та 

Новоушицького РЕМ АТ “Хмельницькобленерго

ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з 

технічного огляду та випробовувань

65 000,00 без 

ПДВ

шістьдесят п'ять тис. грн. 00 коп. відкриті торги 

UA-P-2021-03-24-002517-b

березень 2021 UA-2021-03-24-002463-b

Свинцево-стартерні акумуляторні батареї для 

транспортних засобів

ДК 021:2015 - 31430000-9 Електричні 

акумулятори

730 000,00 з ПДВ сімсот тридцять тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-24-000985-c

березень 2021 UA-2021-03-24-002553-c

Канцелярські товари ДК 021:2015 - 30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне

403 884,00 з ПДВ чотириста три тис. вісімсот вісімдесят чотири грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-24-001726-c

березень 2021 UA-2021-03-24-003852-b
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3, 4, 5 від 

КТП-118 в смт. Віньківці Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.5)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 283 528,00 з ПДВ один млн. двісті вісімдесят три тис. п'ятсот двадцять 

вісім грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-24-001226-a

березень 2021 UA-2021-03-24-003144-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-19 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в смт. Віньківці 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. І.1.3)

ДК 021:2015 -  45310000-3 

Електромонтажні роботи

844 354,00 з ПДВ вісімсот сорок чотири тис. триста п'ятдесят чотири 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-24-003042-a

березень 2021 UA-2021-03-24-003741-a

Вентилятор обдуву ВОТ-360-1-К-0,25/1500-У1 380В ДК 021:2015 - 42520000-7 Вентиляційне 

обладнання

109 500,00 з ПДВ сто дев'ять тис. п'ятсот грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-25-001756-b

березень 2021 UA-2021-03-25-002109-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3, 4 від 

КТП-344 в смт. Білогір'я Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.1)

ДК 021:2015 -  45310000-3 

Електромонтажні роботи

423 364,00 з ПДВ чотириста двадцять три тис. триста шістдесят чотири 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-25-002759-b

березень 2021 UA-2021-03-25-002752-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-25 та ПЛ 0,38 кВ 

від КТП-225, розвантажувальної КТП-3н в с. 

Грузевиця Хмельницького району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.1.35)

ДК 021:2015 -  45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 888 794,00 з ПДВ один млн. вісімсот вісімдесят вісім тис. сімсот 

дев'яносто чотири грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-25-002855-c

березень 2021 UA-2021-03-25-003257-c

Товари для дому та господарства ДК 021:2015 - 39220000-0 Кухонне 

приладдя, товари для дому та 

господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування

192 291,00 з ПДВ сто дев'яносто дві тис. двісті дев'яносто одна грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-25-003014-c

березень 2021 UA-2021-03-25-005681-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-3 від ТП-72 по 

вул. Князів Коріатовичів в м. Кам'янець-

Подільський Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. І.1.15)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

227 129,00 з ПДВ двісті двадцять сім тис. сто двадцять дев'ять грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-25-005127-b

березень 2021 UA-2021-03-25-006141-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція КТП-257 та КТП-37 (заміна 

силових трансформаторів ТМ на ТМГ) в 

Хмельницькій області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

178 224,00 з ПДВ сто сімдесят вісім тис. двісті двадцять чотири грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-25-004708-b

березень 2021 UA-2021-03-25-005531-b
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Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочих проектів"Реконструкція ПЛ-

10кВ (встановлення пункту автоматичного 

секціонування та захисту на ЛР) у Старосинявському 

районі Хмельницькій області" (Інвестиційна 

програма на 2021 рік)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 735 794,00 з ПДВ один млн. сімсот тридцять п'ять тис. сімсот 

дев'яносто чотири грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-26-002305-c

березень 2021 UA-2021-03-26-006629-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочих 

проектів "Реконструкція ПЛ 10 кВ (встановлення 

пункту автоматичного секціонування та захисту на 

ЛР) у Чемеровецькому районі Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

3 482 972,00 з ПДВ три млн. чотириста вісімдесят дві тис. дев'ятсот 

сімдесят дві грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-26-002338-c

березень 2021 UA-2021-03-26-006396-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Нове будівництво житлової групи 

багатоквартирних будинків з вбудовано-

прибудованими об’єктами громадського 

призначення на вул. Панаса Мирного, 14 в м. 

Хмельницькому. Винесення електромереж 10 кВ з 

території забудови"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

242 157,96 з ПДВ двісті сорок дві тис. сто п'ятдесят сім грн. 96 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-26-002583-c

березень 2021 UA-2021-03-26-006872-c

Система автоматичного оповіщення персоналу 

(багатоканальна система оповіщення) (Інвестиційна 

програма 2021 року - п. VII.2.14)

ДК 021:2015 - 32260000-3 Обладнання 

для передавання даних

39 600,00 з ПДВ тридцять дев'ять тис. шістсот грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-29-002707-c

березень 2021

Дозиметри-радіометри МКС – 05 Терра 

(Інвестиційна програма 2021 року - п. VII.2.11)

ДК 021:2015 - 38340000-0 Прилади для 

вимірювання величин

18 792,00 з ПДВ вісімнадцять тис. сімсот дев'яносто дві грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-29-003622-b

березень 2021 UA-2021-03-29-005538-c

Комплект інструментів та пристосувань для 

виконання аварійно-відновлювальних робіт в 

електроустановках 0,4-10 кВ для електромонтера 

оперативно-виїзної бригади (Інвестиційна програма 

2021 року - п. VII.2.15)

ДК 021:2015 - 44510000-8 Знаряддя 791 568,00 з ПДВ сімсот дев'яносто одна тис. п'ятсот шістдесят вісім 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-29-004128-b

березень 2021 UA-2021-03-29-004361-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочих проектів"Реконструкція ПЛ-

10кВ (встановлення пункту автоматичного 

секціонування та захисту на ЛР) у м. Хмельницький 

та Хмельницькому районі Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 735 794,00 з ПДВ один млн. сімсот тридцять п'ять тис. сімсот 

дев'яносто чотири грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-30-000780-c

березень 2021 UA-2021-03-30-001234-c

Пиловник сосна ДК 021:2015 - 03410000-7 Деревина 870 000,00 з ПДВ вісімсот сімдесят тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-30-001224-c

березень 2021 UA-2021-03-30-001780-c



Назва предмета закупівлі

Код за Єдиним закупівельним 

словником та назва відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності)

К
о

д
  е

ко
н

о
м

іч
н

о
ї к

л
ас

и
ф

ік
ац

ії 

ви
д

ат
кі

в 
б

ю
д

ж
е

ту
 (

д
л

я

 б
ю

д
ж

е
тн

и
х 

ко
ш

ті
в)

Вид закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

закупівлі П
р

и
м

іт
ки

Розмір бюджетного призначення  та/або очікувана вартість 

предмета закупівлі

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Нове будівництво мережі зовнішнього 

електропостачання комплексу приймання, 

зберігання, сушіння, очистки та відвантаження 

зерна ПП "Аграрна компанія 2004" по вул. 

Котляревського, 7 в м. Волочиськ Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 971 044,00 з ПДВ один млн. дев'ятсот сімдесят одна тис. сорок 

чотири грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-30-002878-a

березень 2021 UA-2021-03-30-003131-a

Комплект електромонтера з ремонту та 

експлуатації розподільчих мереж (Інвестиційна 

програма 2021 року - п. VII.2.19)

ДК 021:2015 - 44510000-8 Знаряддя 192 816,00 з ПДВ сто дев'яносто дві тис. вісімсот шістнадцять грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-31-002821-a

березень 2021 UA-2021-03-31-002203-a

Установка для вимірювання електричної міцності 

масла OLT-80 (Інвестиційна програма 2021 року - п. 

VII.2.5)

ДК 021:2015 - 38340000-0 Прилади для 

вимірювання величин

113 304,00 з ПДВ сто тринадцять тис. триста чотири грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-03-31-004589-a

березень 2021 UA-2021-03-31-003463-a

Одяг робочий бавовняний ДК 021:2015 - 18130000-9 Спеціальний 

робочий одяг

2 776 820,00 з ПДВ два млн. сімсот сімдесят шість тис. вісімсот 

двадцять грн. 00 коп.

відкриті торги 

UA-P-2021-03-31-002055-a

березень 2021 UA-2021-03-31-001608-a

Послуги з розроблення проектної документації 

(Інвестиційна програма на 2021 рік)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

1 100 424,00 з ПДВ один млн. сто тис. чотириста двадцять чотири грн. 

00 коп.

відкриті торги 

UA-P-2021-03-31-002061-b

березень 2021 UA-2021-03-31-002082-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Електропостачання 72-х квартирного 

житлового будинку з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями по вул. Болбочана 

3/2а в м. Хмельницький Хмельницького району 

Хмельницької області ОК "ЖБК "Міленіум Плюс"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

154 061,00 з ПДВ сто п'ятдесят чотири тис. шістдесят одна грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-01-001246-b

квітень 2021 UA-2021-04-01-001400-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Будівництво багатоквартирного житлового 

будинку з приміщеннями громадського 

призначення по вул. Варшавській, буд. 98, в м. 

Нетішин Хмельницької області 

(електропостачання)"

ДК 021:2015 -  45310000-3 

Електромонтажні роботи

219 433,00 з ПДВ двісті дев'ятнадцять тис. чотириста тридцять три 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-01-003147-a

квітень 2021 UA-2021-04-01-003237-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-43 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в с. Зарічанка 

Чемеровецького району Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.39)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

894 323,00 з ПДВ вісімсот дев'яносто чотири тис. триста двадцять три 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-01-005382-b

квітень 2021 UA-2021-04-01-005467-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Роботи з благоустрою території 

Полонського РЕМ

ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь

325 274,00 з ПДВ триста двадцять п'ять тис. двісті сімдесят чотири 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-02-000653-c

квітень 2021 UA-2021-04-02-001393-c
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочих 

проектів "Реконструкція ПЛ 10 кВ (встановлення 

пункту автоматичного секціонування та захисту на 

ЛР) у Старосинявському та Хмельницькому районах 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

3 505 740,00 з ПДВ три млн. п'ятсот п'ять тис. сімсот сорок грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-02-001471-c

квітень 2021 UA-2021-04-02-002202-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Електропостачання магазину ТОВ "АТБ - 

Маркет" по вул. Проспект Миру, буд. 16-В, м. 

Шепетівка Шепетівського району Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

639 702,00 з ПДВ шістсот тридцять дев'ять тис. сімсот дві грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-02-002109-c

квітень 2021 UA-2021-04-02-002874-c

Послуги з проведення технічного огляду та 

експертного обстеження вантажопідіймальних 

кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 

обладнання

ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з 

технічного огляду та випробовувань

590 000,00 без 

ПДВ

п'ятсот дев'яносто тис. грн. 00 коп. відкриті торги 

UA-P-2021-04-05-002818-a

квітень 2021 UA-2021-04-05-002185-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Капітальний ремонт КТП-403, ПЛ 10 кВ Л-

63 та ПЛ 0,38 кВ Л-1,2 від КТП-403 в с. Стуфчинці 

Хмельницького району Хмельницької області"

ДК 021:2015 -  45310000-3 

Електромонтажні роботи

211 561,00 з ПДВ двісті одинадцять тис. п'ятсот шістдесят одна грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-05-005569-a

квітень 2021 UA-2021-04-05-004510-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ТП 10/0,4 кВ (заміна 

силових трансформаторів ТМ на ТМГ) в 

Хмельницькій області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік)

ДК 021:2015 -  45310000-3 

Електромонтажні роботи

582 576,00 з ПДВ п'ятсот вісімдесят дві тис. п'ятсот сімдесят шість грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-05-003850-c

квітень 2021 UA-2021-04-05-006046-c

Газ нафтовий скраплений для Ізяславського РЕМ, 

Красилівського РЕМ, Славутського РЕМ, 

Старокостянтинівського РЕМ, Старосинявського 

РЕМ, Старосинявського ЦЦР та Шепетівського РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

1 324 680,00 з ПДВ один млн. триста двадцять чотири тис. шістсот 

вісмдесят грн. 00 коп.

відкриті торги 

UA-P-2021-04-05-008467-a

квітень 2021 UA-2021-04-05-006373-a

Послуги з проведення лабораторних досліджень ДК 021:2015 - 71900000-7 Лабораторні 

послуги

1 515,42 з ПДВ одна тис. п'ятсот п'ятнадцять грн. 42 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-06-001501-a

квітень 2021

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Капітальний ремонт ПЛ 10 кВ Л-82 від ПС 

35/110кВ "Ружичанка" в с. Карпівці Хмельницького 

району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

325 754,00 з ПДВ триста двадцять п'ять тис. сімсот п'ятдесят чотири 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-06-001605-c

квітень 2021 UA-2021-04-06-002739-a
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-012 та ПЛ 0,38 

кВ від КТП-36, розвантажувальної КТП-1н в м. 

Ізяслав Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. І.1.14)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 893 575,00 з ПДВ один млн. вісімсот дев'яносто три тис. п'ятсот 

сімдесят п'ять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-06-002027-c

квітень 2021 UA-2021-04-06-002045-c

Послуги з розроблення проектної документації 

(Інвестиційна програма на 2021 рік)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

1 118 808,00 з ПДВ один млн. сто вісімнадцять тис. вісімсот вісім грн. 

00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-04-06-002534-b

квітень 2021 UA-2021-04-06-003136-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Технічне переоснащення КЛ-10 кВ від ПС 

"Городська" до ТП-622 в м. Шепетівка Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма 2021 року – п. І.3.4)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

7 563 654,00 з ПДВ сім млн. п'ятсот шістдесят три тис. шістсот п'ятдесят 

чотири грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-04-06-002534-b

квітень 2021 UA-2021-04-06-003560-b

Примірник комп'ютерної програми "M.E.Doc" у 

вигляді електронного дистрибутиву

ДК 021:2015 - 48440000-4 Пакети 

програмного забезпечення для 

фінансового аналізу та бухгалтерського 

обліку

20 000,00 без 

ПДВ

двадцять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-07-000572-a

квітень 2021 UA-2021-04-07-000899-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Будівництво 

електричних мереж для приєднання нежитлового 

приміщення ФОП Мацик О.О. по вул. Подільській, 

58 в м. Хмельницький Хмельницької області. 

Електропостачання (ТУ №7 від 12 січня 2021р.)"

ДК 021:2015 -  45310000-3 

Електромонтажні роботи

15 876,68 з ПДВ п'ятнадцять тис. вісімсот сімдесят шість грн. 68 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-07-000994-a

квітень 2021 UA-2021-04-13-004814-a

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та дизельне 

паливо для Віньковецького РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

1 056 372,00 з ПДВ один млн. п'ятдесят шість тис. триста сімдесят дві 

грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-04-07-001209-a

квітень 2021 UA-2021-04-07-001574-a

Газ нафтовий скраплений для Віньковецького РЕМ ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

78 850,00 з ПДВ сімдесят вісім тис. вісімсот п'ядесят  грн. 00 коп. відкриті торги 

UA-P-2021-04-07-002811-a

квітень 2021 UA-2021-04-07-003738-a

IP ATC Grandstream UCM6510 (Інвестиційна 

програма 2021 року - п. V.1.1)

ДК 021:2015 - 32550000-3 Телефонне 

обладнання

470 700,00 з ПДВ чотириста сімдесят тис. сімсот грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-07-003291-a

квітень 2021 UA-2021-04-07-004095-a

Газ нафтовий скраплений для Полонського РЕМ ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

488 870,00 з ПДВ чотириста вісімдесят вісім тис. вісімсот сімдесят  

грн. 00 коп.

відкриті торги 

UA-P-2021-04-07-001063-c

квітень 2021 UA-2021-04-07-001045-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Капітальний ремонт ПЛ 10 кВ Л-27 в с. 

Чорний Острів Хмельницького району 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

104 321,00 з ПДВ сто чотири тис. триста двадцять одна грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-07-003740-b

квітень 2021 UA-2021-04-07-002430-b

Роботи з капітального ремонту АВР-0,4 кВ в ЗТП-152 

в м. Славута Хмельницької області

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

49 999,36 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто дев'ять грн. 

36 коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-07-006719-b

квітень 2021 UA-2021-04-15-004355-b
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Технічне переоснащення КЛ 10 кВ Л-08 від 

ПС "Городська" до РП-2 в м. Шепетівка 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма 2021 

року – п. І.3.3)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

9 035 358,00 з ПДВ дев'ять млн. тридцять п'ять тис. триста п'ятдесят 

вісім грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-04-08-002099-b

квітень 2021 UA-2021-04-08-001991-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-31 

в смт. Білогір'я Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. І.1.2)

ДК 021:2015 -  45310000-3 

Електромонтажні роботи

812 235,00 з ПДВ вісімсот дванадцять тис. двісті тридцять п'ять грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-08-002464-b

квітень 2021 UA-2021-04-08-002427-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція РУ 10 кВ ЗТП-17 в м. 

Дунаївці Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. І.5.6)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

876 973,00 з ПДВ вісімсот сімдесят шість тис. дев'ятсот сімдесят три 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-08-003864-b

квітень 2021 UA-2021-04-08-003770-b

Кашкет "Охорона" літній та утеплений ДК 021:2015 - 18440000-5 Капелюхи та 

головні убори

7 248,00 з ПДВ сім тис. двісті сорок вісім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-08-005691-a

квітень 2021 UA-2021-04-20-005935-c

Футболки ДК 021:2015 - 18330000-1 Футболки та 

сорочки

8 352,00 з ПДВ вісім тис. триста п'ятдесят дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-08-005893-a

квітень 2021 UA-2021-04-20-006148-c

Послуги по перевезенню працівників Кам'янець-

Подільського РЕМ

ДК 021:2015 - 60140000-1 Нерегулярні 

пасажирські перевезення

34 560,00 з ПДВ тридцять чотири тис. п'ятсот шістдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-08-006061-a

квітень 2021

Шафа для сушіння спеціального одягу та взуття 

металева (Інвестиційна програма 2021 року - п. 

VII.2.16)

ДК 021:2015 - 31680000-6 Електричне 

приладдя та супутні товари до 

електричного обладнання

190 200,00 з ПДВ сто дев'яносто тис. двісті грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-09-001346-a

квітень 2021 UA-2021-04-09-000276-c

Секційний комплект шаф для переодягання 

працівників (Інвестиційна програма 2021 року - п. 

VII.2.17)

ДК 021:2015 - 39150000-8 Меблі та 

приспособи різні

39 780,00 з ПДВ тридцять дев'ять тис. сімсот вісімдесят грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-09-000777-c

квітень 2021 UA-2021-04-09-000914-c

Запасні частини до транспортних засобів ДК 021:2015 - 34330000-9 Запасні 

частини до вантажних транспортних 

засобів, фургонів та легкових 

автомобілів

725 000,00 з ПДВ сімсот двадцять п'ять тис грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-04-09-002575-b

квітень 2021 UA-2021-04-09-002754-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція РЗА Л-110 ПС-110/35/10кВ 

"Ярмолинці" Хмельницька область, смт. 

Ярмолинці" (Інвестиційна програма 2021 року – п. 

І.6.4)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

6 134 484,00 з ПДВ шість млн. сто тридцять чотири тис. чотириста 

вісімдесят чотири грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-04-12-002588-a

квітень 2021 UA-2021-04-12-002527-a
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Послуги з розроблення проектної 

документації на об’єкт "Реконструкція релейного 

захисту і автоматики 110 кВ та реконструкція РУ-10 

кВ ПС-110 кВ "Термопласт" Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма 2021 року – п. І.7.1.1.2)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

209 880,00 з ПДВ двісті дев'ять тис. вісімсот вісімдесят грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-04-12-003715-a

квітень 2021 UA-2021-04-12-003934-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-71 та ПЛ 0,38 кВ 

від КТП-107, розвантажувальної КТП-1н в с. 

Юровщина Полонського району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.1.26)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 842 459,00 з ПДВ один млн. вісімсот сорок дві тис. чотириста 

п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-12-005106-a

квітень 2021 UA-2021-04-12-005089-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-6 (встановлення 

пункту автоматичного секціонування та захисту на 

ЛР-127) у Ярмолинецькому районі Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.2.2.20)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

578 598,00 з ПДВ п'ятсот сімдесят вісім тис. п'ятсот дев'яносто вісім 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-12-002271-c

квітень 2021 UA-2021-04-12-002641-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочих 

проектів "Реконструкція ПЛ 10 кВ (встановлення 

пункту автоматичного секціонування та захисту на 

ЛР) у Шепетівському та Ярмолинецькому районах 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 050 186,00 з ПДВ чотири млн. п'ятдесят тис. сто вісімдесят шість грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-12-002675-c

квітень 2021 UA-2021-04-12-002833-c

Послуги з перевірки та випробування пожежних 

гідрантів внутрішніх пожежних кранів та їх 

обладнання пожежними рукавами

ДК 021:2015 - 75250000-3 Послуги 

пожежних і рятувальних служб

854,10 без 

ПДВ

вісімсот п'ятдесят чотири грн. 10 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-13-001239-c

квітень 2021 UA-2021-04-13-001197-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Послуги з розроблення проектної 

документації на об’єкт "Реконструкція ПС-110/35/10 

кВ “Антоніни” Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма 2021 року – п. І.7.1.1.1)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

951 888,00 з ПДВ дев'ятсот п'ятдесят одна тис. вісімсот вісімдесят 

вісім грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-04-13-001983-c

квітень 2021 UA-2021-04-13-001752-c

Багатофункціональний антенний аналізатор 

"RigExpert AA-1000" (Інвестиційна програма 2021 

року - п. VII.2.1)

ДК 021:2015 - 38430000-8 Детектори та 

аналізатори

20 304,00 з ПДВ двадцять тис. триста чотири грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-13-004196-c

квітень 2021 UA-2021-04-13-000988-a

Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-10 на базі 

автомобіля ФОРД-ТРАНЗИТ VAN F350 L3H3 

(Інвестиційна програма 2021 року – п. VII.2.20)

ДК 021:2015 - 34110000-1 Легкові 

автомобілі

2 268 000,74 з ПДВ два млн. двісті шістдесят вісім тис. грн. 74 коп. відкриті торги

UA-P-2021-04-13-004365-c

квітень 2021 UA-2021-04-13-000974-a
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Послуги із розміщення на Жилинецькому 

сільському сміттєзвалищі твердих побутових 

відходів

ДК 021:2015 - 90510000-5 

Утилізація/видалення сміття та 

поводження зі сміттям

5 994,00 з ПДВ п'ять тис. дев'ятсот дев'яносто чотири грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-13-005707-a

квітень 2021 UA-2021-04-28-003026-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Будівництво 

електричних мереж для приєднання нежитлового 

приміщення ФОП Мацик О.О. по вул. Подільській, 

58 в м. Хмельницький Хмельницької області. 

Реконструкція ЗТП-206 (ТУ №7 від 12 січня 2021р.)"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

49 859,94 з ПДВ сорок дев'ять тис. вісімсот п'ятдесят дев'ять грн. 94 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-13-005856-a

квітень 2021 UA-2021-04-15-004795-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Нове будівництво житлової групи 

багатоквартирних будинків з вбудовано-

прибудованими об’єктами громадського 

призначення на вул. Панаса Мирного, 14 в м. 

Хмельницькому. Винесення електромереж 10 кВ з 

території забудови"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

242 157,96 з ПДВ двісті сорок дві тис. сто п'ятдесят сім грн. 96 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-14-001559-b

квітень 2021 UA-2021-04-14-001496-b

Журнали реєстраційні ДК 021:2015 - ДК 021:2015: 22810000-1 

Паперові чи картонні реєстраційні 

журнали

303 032,00 з ПДВ триста три тис. тридцять дві грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-14-003864-b

квітень 2021 UA-2021-04-14-003805-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-27 та ПЛ 0,38 кВ 

від ЗТП-157, розвантажувальної КТП-1н в с. 

Захарівці Хмельницького району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.1.36)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 715 608,00 з ПДВ один млн. сімсот п'ятнадцять тис. шістсот вісім грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-14-004476-b

квітень 2021 UA-2021-04-14-001264-c

Послуги з встановлення, діагностики, технічного 

обслуговування, ремонту та опосвідчення 

газобалонного обладнання на легкові і вантажні 

автомобілі та автобуси

300 000,00 з ПДВ триста тис. грн. 00 коп. переговорна процедура 

закупівлі

UA-P-2021-04-14-001158-c

квітень 2021 UA-2021-04-14-001317-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-27 та ПЛ 0,38 кВ 

від КТП-158, розвантажувальної КТП-3н в с. 

Захарівці Хмельницького району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.1.37)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 890 081,00 з ПДВ один млн. вісімсот дев'яносто тис. вісімдесят одна 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-14-003331-c

квітень 2021 UA-2021-04-14-003856-c

Програмна продукція - примірник комп'ютерної 

програми "FlyDok"

ДК 021:2015 - 48440000-4 Пакети 

програмного забезпечення для 

фінансового аналізу та бухгалтерського 

обліку

5 000,00 без 

ПДВ

п'ять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-14-007776-b

квітень 2021 UA-2021-04-14-008232-b

Послуги централізованого опалення ДК 021:2015 - 09320000-8 Пара, гаряча 

вода та пов’язана продукція

11 008,00 з ПДВ одинадцять тис. вісім грн. 00 коп. переговорна процедура 

закупівлі

UA-P-2021-04-14-006666-b

квітень 2021 UA-2021-04-14-007477-b
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Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Східна" та ПС 

35/10 кВ "Богданівці" для приєднання 

деревообробного цеху ТОВ "Аккорд Імпорт" по вул. 

Приміській, 2/4 в с. Копистин Хмельницького 

району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

34 283,11 з ПДВ тридцять чотири тис. двісті вісімдесят три грн. 11 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-14-010623-b

квітень 2021 UA-2021-04-22-007569-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція РУ 

10 кВ ТП-206 для приєднання 7-ми поверхового 55-

ти квартирного житлового будинку БВ ТзОВ "Рокор" 

по проспекту Грушевського, 1/24 в м. Кам'янець-

Подільському Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

37 568,34 з ПДВ тридцять сім тис. п'ятсот шістдесят вісім грн. 34 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-14-005006-c

квітень 2021 UA-2021-04-23-000782-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ПЛ-

10 кВ Л-46 та ПЛ 0,38 кВ від розвантажувальної КТП-

1н в с. Розсоша Хмельницького району 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. І.1.38)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

760 397,00 з ПДВ сімсот шістдесят тис. триста дев'яносто сім грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-15-003626-b

квітень 2021 UA-2021-04-15-003491-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ПЛ-

10 кВ від РП-27 до ЗТП-162 в м. Хмельницькому" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.3.1)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 723 145,00 з ПДВ один млн. сімсот двадцять три тис. сто сорок п'ять 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-15-004671-b

квітень 2021 UA-2021-04-15-004388-b

Халат бавовняний, фартух ДК 021:2015 - 18110000-3 Формений одяг 19 395,00 без 

ПДВ

дев'ятнадцять тис. триста дев'яносто п'ять грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-15-008090-b

квітень 2021 UA-2021-04-21-006246-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - ДК 021:2015 код – 45310000-3 – 

Електромонтажні роботи (Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-25 та ПЛ-0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в с. Грузевиця 

Хмельницького району Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.33))

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

998 688,00 з ПДВ дев'ятсот дев'яносто вісім тис. шістсот вісімдесят 

вісім грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-16-000821-a

квітень 2021 UA-2021-04-16-000914-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-25 та ПЛ 0,38 кВ 

від КТП-119, розвантажувальної КТП-2н в с. 

Грузевиця Хмельницького району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.1.34)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 893 959,00 з ПДВ один млн. вісмсот дев'яносто три тис. дев'ятсот 

п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-16-001025-a

квітень 2021 UA-2021-04-16-000864-a
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-32 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в с. Голенищево 

Летичівського району Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.23)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 138 230,00 з ПДВ один млн. сто тридцять вісім тис. двісті тридцять 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-16-001167-a

квітень 2021 UA-2021-04-16-001027-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ПЛ-

10 кВ Л-75 та ПЛ-0,38 кВ від розвантажувальної КТП-

1н в с. Шарки Деражнянського району 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. І.1.12)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

920 395,00 з ПДВ дев'ятсот двадцять тис. триста дев'яносто п'ять грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-16-000562-c

квітень 2021 UA-2021-04-16-000576-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ЗТП-25 (заміна силового 

трансформатора Т-1 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА) в 

смт. Летичів Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. І.5.8)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

105 744,00 з ПДВ сто п'ять тис. сімсот сорок чотири грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-16-000577-c

квітень 2021 UA-2021-04-16-000592-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ 

Л-1 від КТП-195 в с. Старий Кривин Славутського 

району Хмельницької області " (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. І.1.27)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

989 368,00 з ПДВ дев'ятсот вісімдесят дев'ять тис. триста шістдесят 

вісім грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-16-001463-b

квітень 2021 UA-2021-04-16-002318-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Винос ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-452 з території 

забудови житлового будинку по вул. Пушкіна, 57 в 

смт. Ярмолинці Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

63 174,00 з ПДВ шістдесят три тис. сто сімдесят чотири грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-19-000977-b

квітень 2021 UA-2021-04-19-000634-b

Акумуляторна батарея GPL12-100 ДК 021:2015 - 31440000-2 Акумуляторні 

батареї

127 200,00 з ПДВ сто двадцять сім тис. двісті грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-19-001767-b

квітень 2021 UA-2021-04-19-001335-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-19 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н  в смт. Віньківці 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. І.1.3)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

844 354,00 з ПДВ вісімсот сорок чотири тис. триста п'ятдесят чотири 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-19-002083-b

квітень 2021 UA-2021-04-19-001544-b

Комплект пристроїв для перевірки 

трансформаторів струму та напруги (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. VІІ.2.7)

ДК 021:2015 - 31710000-6 Електронне 

обладнання

528 000,00 з ПДВ п'ятсот двадцять вісім тис.  грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-19-000853-c

квітень 2021 UA-2021-04-19-001035-c
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Мило та освіжувачі повітря ДК 021:2015 - 33710000-0 Парфуми, 

засоби гігієни та презервативи

49 987,00 з ПДВ сорок дев'ять  тис. дев'ятсот вісімдесят дев'ять   грн. 

00 коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-19-001644-c

квітень 2021 UA-2021-04-22-010276-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ-0,38 кВ від КТП-332 в 

смт. Віньківці Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. І.1.4)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

722 841,00 з ПДВ сімсот двадцять дві тис. вісімсот сорок одна грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-20-003376-c

квітень 2021 UA-2021-04-20-002059-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-12 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-3н в с. Кривовілька 

Теофіпольського району Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.32)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 476 671,00 з ПДВ один млн. чотириста сімдесят шість тис. шістсот 

сімдесят одна грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-20-003533-c

квітень 2021 UA-2021-04-20-002114-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ-0,38 кВ Л-2 від КТП-21 по 

вул. Набережна в м. Дунаївці Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.1.13)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

373 827,00 з ПДВ триста сімдесят три тис. вісімсот двадцять сім грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-20-004108-c

квітень 2021 UA-2021-04-20-002590-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-52 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в с. Колибаївка 

Кам'янець – Подільського району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.1.17)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 893 599,00 з ПДВ один млн. вісімсот дев'яносто три тис. п'ятсот 

дев'яносто девять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-20-004242-c

квітень 2021 UA-2021-04-20-002735-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-

58 в смт. Ярмолинці Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.40)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 032 429,00 з ПДВ один млн. тридцять дві тис. чотириста двадцять 

дев'ять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-20-004467-c

квітень 2021 UA-2021-04-20-002876-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-73 та ПЛ 0,38 кВ 

від КТП-628, розвантажувальної КТП-1н в с. 

Жванець Кам'янець – Подільського району 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. І.1.16)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 271 551,00 з ПДВ один млн. двісті сімдесят одна тис. п'ятсот п'ятдесят 

одна грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-20-005722-c

квітень 2021 UA-2021-04-20-003939-c

Система (локальна) оповіщення персоналу 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. VIІ.2.13)

ДК 021:2015 - 31620000-8 Прилади 

звукової та візуальної сигналізації

86 460,00 з ПДВ вісімдесят шість тис. чотириста шістдесят грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-21-002266-c

квітень 2021 UA-2021-04-21-002260-c
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Набір електромонтера служби підстанцій 

(Інвестиційна програма 2021 року – п. VII.2.9)

ДК 021:2015 - 44510000-8 Знаряддя 484 800,00 з ПДВ чотиритса вісімдесят чотири тис. вісімсот грн. 00 

коп.

відкриті торги

UA-P-2021-04-21-002149-c

квітень 2021 UA-2021-04-21-002085-c

Роботи по реставрації-фарбуванню металевих опор 

повітряних ліній 35-110 кВ

ДК 021:2015 - 45440000-3 Фарбування та 

скління

639 960,00 з ПДВ шістсот тридцять дев'ять тис. дев'ятсот шістдесят 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-21-002783-c

квітень 2021 UA-2021-04-21-002702-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "10-ти поверховий 130-ти квартирний 

житловий будинок з прибудованим магазином по 

вул. Зарічанська, 3/3Б в м. Хмельницькому. 

Зовнішні електромережі 0,4 кВ"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

146 280,00 з ПДВ сто сорок шість тис. двісті  вісімдесят грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-22-003221-a

квітень 2021 UA-2021-04-22-003179-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "10-ти поверховий 130-ти квартирний 

житловий будинок з прибудованим магазином по 

вул. Зарічанська, 3/3А в м. Хмельницькому. 

Зовнішні електромережі 10 кВ; 0,4 кВ; 2КТПГ-

630/10/0,4УІ"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

921 785,00 з ПДВ дев'ятсот двадцять одна тис. сімсот вісімдесят п'ять  

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-22-003887-a

квітень 2021 UA-2021-04-22-004035-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні роботи по 

об'єкту "Будівництво заходів ЛЕП-35 кВ від існуючої 

ЛЕП 35 "Славута - Цвітоха" до пристанційного вузла 

ПС-35/10 кВ "Проєктована" для зовнішнього 

електрозабезпечення електроустановок меблевого 

цеху ТОВ "Родорс" в м. Славута Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

8 101 039,00 з ПДВ  вісім млн. сто одна тис. тридцять дев'ять грн. 00 

коп.

відкриті торги

UA-P-2021-04-22-003930-a

квітень 2021 UA-2021-04-22-004779-a

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості 

проектних робіт та експертизи проектів 

будівництва" – Послуги з розроблення проектної 

документації на об’єкт "Реконструкція ПС 35/10 кВ 

"Адампіль" для приєднання теплоелектроцентралі 

на біомасі ТОВ "Смарт Енерджі Солюшн" в с. 

Адампіль Старосинявського району Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

344 744,00 з ПДВ триста сорок чотири тис. сімсот сорок чотири  грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-22-011153-a

квітень 2021 UA-2021-04-22-011352-a

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Будівництво трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ 

для приєднання зовнішнього освітлення 

автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-

Кропивницький-Знам'янка (через Вінницю) 

км268+351 - км268+751 Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

1 322,40 з ПДВ одна тис. триста двадцять дві грн. 40 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-23-000697-a

липень 2021 UA-2021-07-28-008023-b

Багатофункціональний антенний аналізатор 

"RigExpert AA-1000" (Інвестиційна програма 2021 

року - п. VII.2.1)

ДК 021:2015 - 38430000-8 Детектори та 

аналізатори

20 304,00 з ПДВ двадцять тис. триста чотири грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-23-000786-b

квітень 2021 UA-2021-04-23-001414-b



Назва предмета закупівлі

Код за Єдиним закупівельним 

словником та назва відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності)

К
о

д
  е

ко
н

о
м

іч
н

о
ї к

л
ас

и
ф

ік
ац

ії 

ви
д

ат
кі

в 
б

ю
д

ж
е

ту
 (

д
л

я

 б
ю

д
ж

е
тн

и
х 

ко
ш

ті
в)

Вид закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

закупівлі П
р

и
м

іт
ки

Розмір бюджетного призначення  та/або очікувана вартість 

предмета закупівлі

Продукція кабельна ДК 021:2015 - 31320000-5 

Електророзподільні кабелі

51 730 400,00 з ПДВ п'ятдесят один млн. сімсот тридцять тис. чотириста 

грн. 00 коп.

відкриті торги з публікаціїю 

англійською мовою

UA-P-2021-04-23-004542-b

квітень 2021 UA-2021-04-23-006572-b

Металопрокат ДК 021:2015 - 14620000-3 Сплави 12 480 000,00 з ПДВ дванадцять млн. чотириста вісімдесят тисяч грн. 00 

коп.

відкриті торги з публікаціїю 

англійською мовою

UA-P-2021-04-23-004508-b

квітень 2021 UA-2021-04-23-005517-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція РЗА Л-110 ПС-110/10 кВ 

"Раково" м. Хмельницький" (Інвестиційна програма 

на 2021 рік – п. І.6.3)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

2 407 057,00 з ПДВ два млн. чотириста сім тис. п'ятдесят сім грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-23-005439-b

квітень 2021 UA-2021-04-23-006537-b

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - ДК 021:2015 код – 71240000-2 – 

Архітектурні, інженерні та планувальні послуги 

(Послуги з авторського нагляду при виконанні 

будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних 

робіт згідно робочого проекту "Реконструкція ПС 

110/10 кВ "Городок"" (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. І.6.2))

ДК 021:2015 - 71240000-2 Архітектурні, 

інженерні та планувальні послуги

119 880,00 з ПДВ сто дев'ятнадцять тис. вісімсот вісімдесят грн. 00 

коп.

переговорна процедура 

закупівлі

UA-P-2021-04-23-002233-c

квітень 2021 UA-2021-04-23-002694-c

Обмотки для силових масляних трансформаторів ДК 021:2015 - 31160000-5 Частини 

електродвигунів, генераторів і 

трансформаторів

279 879,00 з ПДВ двісті сімдесят дев'ять тис. вісімсот сімдесят дев'ять  

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-27-000395-a

квітень 2021 UA-2021-04-27-000681-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція РП 10 кВ, суміщеного з ТП 

10/0,4 кВ №1 (винос РП з будівлі майстерні 

Славутського РЕМ) по вул. Ярослава Мудрого, 15 в 

м. Славута Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. І.5.11)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

2 748 217,00 з ПДВ два млн. сімсот сорок вісім тис. двісті сімнадцять 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-27-005452-b

квітень 2021 UA-2021-04-27-003427-b

Послуги з вивезення твердих побутових відходів ДК 021:2015 - 90530000-1 Утримання 

сміттєзвалищ

5 760,00 з ПДВ п'ять тис. сімсот шістдесят  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-27-006196-b

квітень 2021 UA-2021-04-28-005529-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - ДК 021:2015 – 45310000-3 – 

Електромонтажні роботи (Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Будівництво РП-10кВ, суміщеного з ТП 

10/0,4 кВ, по вул. Трудова, 1/1Б з КЛ 10 кВ від ПС 

110/10 кВ "Лезнево" в м. Хмельницькому" 

(Інвестиційна програма 2021 року – п. І.5.1))  

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

14 666 342,00 з ПДВ чотирнадцять млн. шістсот шістдесят шість тис. 

триста сорок дві грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-04-28-002991-b

квітень 2021 UA-2021-04-28-003181-b

Ремкомплекти до масляних вимикачів 10 кВ ДК 021:2015 - 31730000-2 

Електротехнічне обладнання

225 000,00 з ПДВ двісті двадцять п'ять тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-28-004470-c

квітень 2021 UA-2021-04-28-004929-c
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Послуги з ремонту допоміжного обладнання ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів

100 000,00 з ПДВ сто тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-29-003237-c

квітень 2021 UA-2021-04-29-003461-c

Доступ до онлайн - сервісів по отриманню в 

електронному вигляді публічної інформації про 

юридичних і фізичних осіб в автоматизованих 

системах на платформі програмного забезпечення 

"1С:Підприємство 8"

ДК 021:2015 - 48810000-9 Інформаційні 

системи

10 000,00 без 

ПДВ

десять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-29-005137-c

квітень 2021 UA-2021-04-29-005561-c

Послуги з прання ДК 021:2015 - 98310000-9 Послуги з 

прання і сухого чищення

236 000,00 з ПДВ двісті тридцять шість тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-04-29-005751-c

квітень 2021 UA-2021-04-29-001660-a

Запобіжники, губки під запобіжник, контакти під 

запобіжник

ДК 021:2015 - 31210000-1 Електрична 

апаратура для комутування та захисту 

електричних кіл

1 210 000,00 з ПДВ один млн. двісті десять тис. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-04-29-005341-c

квітень 2021 UA-2021-04-29-006002-c

Послуги з перевірки технічного стану та дрібного 

ремонту медичного обладнання

ДК 021:2015 - 50420000-5 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

медичного та хірургічного обладнання

9 600,00 з ПДВ дев'ять тис. шістсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-29-001759-a

травень 2021 UA-2021-05-19-000717-b

Послуги з мікробіологічних досліджень ДК 021:2015 - 73110000-6 Дослідницькі 

послуги

9 000,00 з ПДВ дев'ять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-29-002117-a

травень 2021 UA-2021-05-20-000608-b

Послуги з обтеження та опломбування водомірних 

вузлів підземного водозабору свердловин

ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів

9 809,76 з ПДВ дев'ять тис. вісімсот дев'ять  грн. 76 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-29-002206-a

квітень 2021 UA-2021-04-29-002378-a

Вікна та двері ДК 021:2015 - 44220000-8 Столярні 

вироби

4 300 000,00 з ПДВ чотири млн. триста тис. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-04-30-001928-b

квітень 2021 UA-2021-04-30-001276-c

Роботи з виготовлення, монтажу та ремонту 

рекламних конструкцій, демонтажу вивісок, 

банерів, плакатів, інших рекламно-навігаційних 

конструкцій, а також здійснювати розробку 

проектно-технічної документації на вказані 

конструкції

ДК 021:2015 - 45220000-5 Інженерні та 

будівельні роботи

49 800,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. вісімсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-05-003557-c

травень 2021 UA-2021-05-11-002813-a

Послуги з перевірки якості вогнезахисної обробки 

дерев'яних конструкцій

ДК 021:2015 - 75250000-3 Послуги 

пожежних і рятувальних служб

7 621,00 з ПДВ сім тис. шістсот двадцять одна  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-05-005080-c

травень 2021 UA-2021-05-14-000962-c

Послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення

ДК 021:2015 - 41110000-3 Питна вода 6 000,00 з ПДВ шість тис.грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-07-004790-b

квітень 2021 UA-2021-04-29-003737-a

Послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення

ДК 021:2015 -90430000-0 Послуги з 

відведення стічних вод

6 000,00 з ПДВ шість тис.грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-07-005535-b

квітень 2021 UA-2021-04-29-004149-a

Муфти термоусаджувальні кабельні ДК 021:2015 -31340000-1 Приладдя до 

ізольованих кабелів

4 245 000,00 з ПДВ чотири млн. двісті сорок п'ять тис.грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-04-29-003841-a

квітень 2021 UA-2021-04-29-004343-a

Водовідведення ДК 021:2015 -90430000-0 Послуги з 

відведення стічних вод

4 000,00 з ПДВ чотири тис.грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-29-004203-a

квітень 2021 UA-2021-04-29-004470-a
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Послуги централізованого водопостачання ДК 021:2015 - 41110000-3 Питна вода 6 000,00 з ПДВ шість тис.грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-04-29-004111-a

квітень 2021 UA-2021-04-29-004337-a

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та дизельне 

паливо для Ізяславського РЕМ, Красилівського РЕМ, 

Полонського РЕМ, Славутського РЕМ, 

Старосинявсько РЕМ, Старосинявськог ЦЦР та 

Шепетівського РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

7 645 068,00 з ПДВ сім мн. шістсот сорок п'ять тис. шістдесят вісім  грн. 

00 коп.

відкриті торги з публікаціїю 

англійською мовою

UA-P-2021-05-06-000880-c

травень 2021 UA-2021-05-06-000938-c

Газ нафтовий скраплений для Віньковецького РЕМ ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

78 850,00 з ПДВ сімдесят вісім тис. вісімсот пятдесят грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-05-06-001737-c

травень 2021 UA-2021-05-06-001705-c

Газ нафтовий скраплений для Полонського РЕМ ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

488 870,00 з ПДВ чотириств вісімдесят вісім тис. вісімсот сімдесят грн. 

00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-05-06-002243-c

травень 2021 UA-2021-05-06-002228-c

Туалетний папір ДК 021:2015 - ДК 021:2015: 33760000-5 

Туалетний папір, носові хустинки, 

рушники для рук і серветки

150 249,00 з ПДВ сто п'ятдесят тис. двісті сорок дев'ять грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-06-002273-c

травень 2021 UA-2021-05-06-002306-c

Роз'єднувачі РЛНД 10/400, РЛНДз 10/630 ДК 021:2015 - 31210000-1 Електрична 

апаратура для комутування та захисту 

електричних кіл

1 392 000,00 з ПДВ один млн. триста дев'яносто дві тис. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-05-06-002911-c

травень 2021 UA-2021-05-06-003035-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-35 та ПЛ 0,38 кВ 

від КТП-88, розвантажувальної КТП-1н в с. Великі 

Мацевичі Старокостянтинівського району 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. І.1.28)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 758 173,00 з ПДВ один млн. сімсот п'ятдесят вісім тис. сто сімдесят 

три грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-06-003667-c

травень 2021 UA-2021-05-06-004875-c

Трансформатори струму та напруги (Інвестиційна 

програма 2021 року – п.II.1)

ДК 021:2015 - 31170000-8 

Трансформатори

2 527 992,00 з ПДВ два млн. п'ятсот двадцять сім тис. дев'ятсот 

дев'яносто дві грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-05-06-005315-c

травень 2021 UA-2021-05-06-005455-c

Товари для дому та господарства ДК 021:2015 - 39220000-0 Кухонне 

приладдя, товари для дому та 

господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування

192 291,00 з ПДВ сто дев'яносто две тис. двісті дев'яносто одна грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-06-007261-c

травень 2021 UA-2021-05-06-007487-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-022 та ПЛ 0,38 

кВ Л-1, 2 від КТП-126, Л-2 від КТП-448 в смт. Війтівці 

Волочиського району Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.7)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 866 629,00 з ПДВ один млн. вісімсот шістдесят шість тис. шістсот 

двадцять дев'ять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-07-001882-c

травень 2021 UA-2021-05-07-001769-c

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція ЗТП 10/0,4 кВ №276 для приєднання 

магазину ПП "Славутич-Поділля" по вул. 

Інституцькій, 10 в м. Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

5 127,60 з ПДВ п'ять тис. сто двадцять сім грн. 60 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-07-002190-c

травень 2021 UA-2021-05-13-007375-b



Назва предмета закупівлі

Код за Єдиним закупівельним 

словником та назва відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності)

К
о

д
  е

ко
н

о
м

іч
н

о
ї к

л
ас

и
ф

ік
ац

ії 

ви
д

ат
кі

в 
б

ю
д

ж
е

ту
 (

д
л

я

 б
ю

д
ж

е
тн

и
х 

ко
ш

ті
в)

Вид закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

закупівлі П
р

и
м

іт
ки

Розмір бюджетного призначення  та/або очікувана вартість 

предмета закупівлі

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-29 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в с. Куча 

Новоушицького району Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.24)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 876 313,00 з ПДВ один млн. вісімсот сімдесят шість тис. триста 

тринадцять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-07-000870-b

травень 2021

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-3, 4 від КТП-

116 в с. Троєщина Полонського району 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. І.1.25))

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

596 195,00 з ПДВ п'ятсот дев'яносто шість тис. сто дев'яносто п'ять 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-07-001449-b

травень 2021 UA-2021-05-07-002260-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція РУ-0,4 кВ ЗТП-539 для 

приєднання 10-ти поверхового 56-ти квартирного 

житлового будинку з приміщеннями громадського 

призначення Волошенюк І. М. по вул. Варшавській 

9В в м. Нетішин Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

110 014,00 з ПДВ сто десять тис. чотирнадцять грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-07-001600-b

травень 2021 UA-2021-05-07-002695-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ЗТП-2 в смт. Ярмолинці 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. І.5.21)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 214 024,00 з ПДВ один млн. двісті чотирнадцять тис. двадцять чотири 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-07-002030-b

травень 2021 UA-2021-05-07-003045-b

Запасні частини до транспортних засобів ДК 021:2015 - 34330000-9 Запасні 

частини до вантажних транспортних 

засобів, фургонів та легкових 

автомобілів

550 000,00 з ПДВ п'ятсот п'ятдесят тис. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-05-07-004556-b

травень 2021 UA-2021-05-07-006435-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ 

Л-1 від КТП-195 в с. Старий Кривин Слаутського 

району Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. І.1.27)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

989 368,00 з ПДВ дев'ятсот вісімдесят дев'ять тис. триста шістдесят 

вісім грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-11-001726-a

травень 2021 UA-2021-05-11-001674-a
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція КТП-318 (заміна силового 

трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) в с. 

Теперівка Деражнянського району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.5.4)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

72 480,00 з ПДВ сімдесят дві тис. чотириста вісімдесят грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-11-002410-a

травень 2021 UA-2021-05-11-002346-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-31 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в с. Волиця 

Теофіпольського району Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.31)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 890 777,00 з ПДВ один млн. вісімсот дев'яносто тис. сімсот сімдест 

сім грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-11-003667-a

травень 2021 UA-2021-05-11-003738-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція КТП-220 (заміна силового 

трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) с. 

Лажева Старокостянтинівського району 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. І.5.12)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

72 480,00 з ПДВ сімдесят дві тис. чотириста вісімдесят грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-11-003906-a

травень 2021 UA-2021-05-11-004040-a

Саджанці квітів ДК 021:2015 - 03450000-9 Розсадницька 

продукція

5 550,00 без 

ПДВ

п'ять тис. п'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-11-006770-a

травень 2021 UA-2021-05-25-009028-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-0112 та ПЛ 0,38 

кВ від КТП-35, розвантажувальної КТП-1н в с. 

Радісне Красилівського району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.1.21)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 883 077,00 з ПДВ один млн. вісімсот вісімдесят три тис. сімдесят сім 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-13-002429-b

травень 2021 UA-2021-05-13-003076-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-017 та ПЛ 0,38 

кВ від розвантажувальної КТП-2н по вул. Довженка 

в м. Волочиськ Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. І.1.6)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 518 939,00 з ПДВ один млн. п'ятсот вісімнадцять тис. дев'ятсот 

тридцять дев'ять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-13-004419-b

травень 2021 UA-2021-05-13-005570-b
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-0112 та ПЛ 0,38 

кВ від КТП-562, розвантажувальної КТП-2н в с. 

Радісне Красилівського району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.1.22)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 739 289,00 з ПДВ один млн. сімсот тридцять дев'ять тис. двісті 

вісімдесят дев'ять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-13-001669-b

травень 2021 UA-2021-05-13-002069-b

Бланки ДК 021:2015 - 22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту

47 250,00 з ПДВ сорок сім тис. двісті п'ятдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-14-000580-c

травень 2021 UA-2021-05-14-000705-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ділянки КЛ 10 кВ від РП-3 

до ТП-70 в м. Хмельницькому" (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. І.3.2)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 184 957,00 з ПДВ один млн. сто вісімдесят чотири тис. дев'ятсот 

п'ятдесят сім грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-14-001152-c

травень 2021 UA-2021-05-14-001152-c

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Будівництво зовнішніх електричних мереж для 

приєднання нового будівництва торгівельно-

розважального центру на ділянці незавершеного 

будівництва автосалону в комплексі з ПТО 

автомобілів, мотелем, торгівельним центром ТОВ 

"Тандем Поділля" по проспекту Грушевського 

(навпроти ПТУ №6) в м. Кам'янець-Подільському 

Хмельницької області

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

49 714,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. сімсот чотирнадцять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-14-005107-c

травень 2021

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-345 

(встановлення пункту автоматичного секціонування 

та захисту на ЛР-267) у м. Хмельницькому" 

(Інвестиційна програма 2021 року - п.І.2.2.6)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 002,00 з ПДВ чотири тис. дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-14-007465-c

травень 2021 UA-2021-05-19-010972-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-33 (проектована 

ПЛЗ 20 кВ Л-51, Л-54) від проектованої ПС 110/20 кВ 

"Калюсик" у Віньковецькому районі Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма 2021 року - 

п.І.2.1.1)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

49 992,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто дві грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-14-007615-c

травень 2021 UA-2021-05-31-007199-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-73 та ПЛ 0,38 кВ 

від КТП-628, розвантажувальної КТП-1н в с. 

Жванець Кам'янець-Подільського району 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма 2021 

року - п.І.1.16)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

17 260,87 з ПДВ сімнадцять тис. двісті шістдесят грн. 87 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-14-007781-c

травень 2021 UA-2021-05-31-006989-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ЗТП-2 в смт. Ярмолинці 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма 2021 

року - п.І.5.21)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

16 395,82 з ПДВ шістнадцять тис. триста дев'яносто п'ять грн. 82 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-14-007920-c

травень 2021 UA-2021-05-20-009219-b
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Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-33 

(встановлення пункту автоматичного секціонування 

та захисту на ЛР-28) у Старосинявському районі 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма 2021 

року - п.І.2.2.2)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 002,00 з ПДВ чотири тис. дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-14-008113-c

травень 2021 UA-2021-05-19-011145-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-63 

(встановлення пункту автоматичного секціонування 

та захисту на ЛР-474 та ЛР-185) у Хмельницькому 

районі Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма 2021 року - п.І.2.2.8)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

8 019,60 з ПДВ вісім тис. дев'ятнадцять грн. 60 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-14-008328-c

травень 2021 UA-2021-05-19-006903-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-31 

(встановлення пункту автоматичного секціонування 

та захисту на ЛР-36) у Старосинявському районі 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма 2021 

року - п.І.2.2.3)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 002,00 з ПДВ чотири тис. дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-14-008487-c

травень 2021 UA-2021-05-19-007100-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-54 

(встановлення пункту автоматичного секціонування 

та захисту на ЛР-204 та ЛР-15) у Старосинявському 

районі Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма 2021 року - п.І.2.2.4)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

8 019,60 з ПДВ вісім тис. дев'ятнадцять грн. 60 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-14-008625-c

травень 2021 UA-2021-05-19-007422-b

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та дизельне 

паливо для Віньковецького РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

1 055 808,00 з ПДВ один млн. п'ятдесят п'ять тис. вісімсот вісім грн. 00 

коп.

переговорна процедура

UA-P-2021-05-14-008289-c

травень 2021 UA-2021-05-14-008459-c

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-9 (встановлення 

пункту автоматичного секціонування та захисту на 

ЛР-195) у м. Хмельницькому" (Інвестиційна 

програма 2021 року - п.І.2.2.5)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 002,00 з ПДВ чотири тис. дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-14-008763-c

травень 2021 UA-2021-05-19-007714-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-61 

(встановлення пункту автоматичного секціонування 

та захисту на ЛР-143 та ЛР-248) у Хмельницькому 

районі Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма 2021 року - п.І.2.2.7)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

8 019,60 з ПДВ вісім тис. дев'ятнадцять грн. 60 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-14-008894-c

травень 2021 UA-2021-05-19-007942-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-198 в 

с. Кринцілів Городоцького району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма 2021 року - п.І.1.9)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 347,51 з ПДВ чотири тис. триста сорок сім грн. 51 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-14-009010-c

травень 2021 UA-2021-05-20-000359-b
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Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1 по вул. Арсенія 

Сатанівського в смт. Сатанів Городоцького району 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма 2021 

року - п.І.1.10)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

13 062,67 з ПДВ тринадцять тис. шістдесят дві грн. 67 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-14-009153-c

травень 2021 UA-2021-05-31-006815-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-24 

в с. Голосків Кам'янець-Подільського району 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма 2021 

року - п.І.1.19)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

17 022,97 з ПДВ сімнадцять тис. двадцять дві грн. 97 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-14-009313-c

травень 2021 UA-2021-05-31-008835-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-4 від ЗТП-15 в 

с. Кузьмин Красилівського району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма 2021 року - п.І.1.20)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

10 152,81 з ПДВ десять тис. сто п'ятдесят дві грн. 81 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-14-009450-c

травень 2021 UA-2021-05-31-008984-b

Централізоване водопостачання ДК 021:2015 - 65110000-7 Розподіл води 12 000,00 з ПДВ дванадцять тис грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-002902-b

травень 2021 UA-2021-05-20-007808-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-43 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в с. Зарічанка 

Чемеровецького району Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма 2021 року - п.І.1.39)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

12 253,00 з ПДВ дванадцять тис. двісті п'ятдесят три грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-004234-b

червень 2021 UA-2021-06-01-006754-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПС 35/10 кВ "Кринцилів" 

для електропостачання ТОВ "Арден Палац" в смт. 

Сатанів Городоцького району Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

3 165 110,00 з ПДВ три млн. сто шістдесят п'ять тис. сто десять грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-17-004163-b

травень 2021 UA-2021-05-17-003861-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "10-ти поверховий 130-ти квартирний 

житловий будинок з прибудованим магазином по 

вул. Зарічанська, 3/3А в м. Хмельницькому. 

Зовнішні електромережі 10 кВ; 0,4 кВ; 2КТПГ-

630/10/0,4УІ"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

921 785,00 з ПДВ дев'ятсот двадцять тис. сімсот вісімдесят п'ять грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-17-001083-b

травень 2021 UA-2021-05-17-000999-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-19 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в смт. Віньківці 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма 2021 

року - п.І.1.3)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

11 593,84 з ПДВ одинадцять тис. п'ятсот дев'яносто три грн. 84 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-004402-b

травень 2021 UA-2021-05-31-009101-b
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Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-34 

(встановлення пункту автоматичного секціонування 

та захисту на ЛР-202) у Старосинявському районі 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма 2021 

року - п.І.2.2.1)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 002,00 з ПДВ чотири тис. дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-004855-b

травень 2021 UA-2021-05-20-000481-b

Послуги з інженерного проектування по об'єкту: 

"Реконструкція зовнішніх електричних мереж для 

приєднання реконструкції незавершеного 

будівництва під житловий будинок (з 

використанням існуючих фундаментів без змін 

зовнішніх геометричних розмірів) (5-ти поверховий 

56-ти квартирний житловий будинок) ОК "Даймонд 

Преміум" по вул. Пушкінській, 53а в м. Кам'янець-

Подільському Хмельницької області. Реконструкція 

ТП-113"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

17 080,80 з ПДВ сімнадцять тис. вісімдесят грн. 80 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-005231-b

травень 2021 UA-2021-06-01-001281-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ від КТП-332 в 

смт. Віньківці Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма 2021 року - п.І.1.4)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

9 615,41 з ПДВ дев'ять тис. шістсот п'ятнадцять грн. 41 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-005506-b

травень 2021 UA-2021-05-19-009652-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-

217 в с. Кринцілів Городрцького району 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма 2021 

року - п.І.1.8)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

8 920,30 з ПДВ вісім тис. дев'ятсот двадцять грн. 30 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-005727-b

травень 2021 UA-2021-05-19-009431-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ від Л-2 від ЗТП-2 

в смт. Стара Синява Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма 2021 року - п.І.1.29)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 765,16 з ПДВ чотири тис. сімсот шістдесят п'ять грн. 16 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-007382-b

травень 2021 UA-2021-05-19-009151-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3, 4 від 

КТП-344 в смт. Білогір'я Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма 2021 року - п.І.1.1)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

5 732,40 з ПДВ п'ять тис. сімсот тридцять дві грн. 40 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-007553-b

травень 2021 UA-2021-05-19-008920-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-3 від ТП-72 по 

вул. Князів Коріатовичів в м. Кам'янець-

Подільський Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма 2021 року - п.І.1.15)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

3 018,74 з ПДВ три тис. вісімнадцять грн. 74 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-007685-b

травень 2021

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-3, 4 від КТП-

116 в с. Троєщина Полонського району 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма 2021 

року - п.І.1.25)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

7 920,60 з ПДВ сім тис. дев'ятсот двадцять грн. 60 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-007831-b

травень 2021 UA-2021-05-19-011289-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-

221 в м. Городок Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма 2021 року - п.І.1.11)

ДК 021:2015 -  71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

5 957,15 з ПДВ п'ять тис. дев'ятсот п'ятдесят сім грн. 15 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-007930-b

травень 2021 UA-2021-05-19-011134-b



Назва предмета закупівлі

Код за Єдиним закупівельним 

словником та назва відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності)

К
о

д
  е

ко
н

о
м

іч
н

о
ї к

л
ас

и
ф

ік
ац

ії 

ви
д

ат
кі

в 
б

ю
д

ж
е

ту
 (

д
л

я

 б
ю

д
ж

е
тн

и
х 

ко
ш

ті
в)

Вид закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

закупівлі П
р

и
м

іт
ки

Розмір бюджетного призначення  та/або очікувана вартість 

предмета закупівлі

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-2 від КТП-21 по 

вул. Набережна в м. Дунаївці Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма 2021 року - п.І.1.13)

ДК 021:2015 -  71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 952,73 з ПДВ чотири тис. дев'ятсот п'ятдесят дві грн. 73 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008020-b

травень 2021 UA-2021-05-19-011588-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3, 4, 5 від 

КТП-118 в смт. Віньківці Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма 2021 року - п.І.1.5)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

17 044,05 з ПДВ сімнадцять тис. сорок чотири грн. 05 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008144-b

травень 2021 UA-2021-05-31-008058-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція РЗА Л-110 ПС-110/10 кВ 

"Раково" м. Хмельницький" (Інвестиційна програма 

2021 року - п.І.6.3)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

34 930,80 з ПДВ тридцять чотири тис. дев'ятсот тридцять грн. 80 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008278-b

травень 2021 UA-2021-05-31-007870-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція РЗА Л-110 ПС-110/35/10 кВ 

"Ярмолинці" Хмельницька область, смт. 

Ярмолинці" (Інвестиційна програма 2021 року - 

п.І.6.4)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

49 992,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто дві грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008410-b

травень 2021 UA-2021-06-01-000364-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-28 

(встановлення пункту автоматичного секціонування 

та захисту на ЛР-73) у Ярмолинецькому районі 

Хмельницької області" (інвестиційна програма 2021 

року - п.I.2.2.18)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 002,00 з ПДВ чотири тис. дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-004745-b

травень 2021 UA-2021-05-20-010322-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-42 

(встановлення пункту автоматичного секціонування 

та захисту на ЛР-87) у Ярмолинецькому районі 

Хмельницької області" (інвестиційна програма 2021 

року - п.I.2.2.19)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 002,00 з ПДВ чотири тис. дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-004857-b

травень 2021 UA-2021-05-20-010457-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-52 та ПЛ 0,38 кВ 

від КТП-383, розвантажувальної КТП-2н в с. 

Колибаївка Кам'янець-Подільського району 

Хмельницької області" (інвестиційна програма 2021 

року - п.I.1.18)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

24 135,73 з ПДВ двадцять чотири тис. сто тридцять п'ять грн. 73 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-004964-b

травень 2021 UA-2021-05-31-002554-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-52 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в с. Колибаївка 

Кам'янець-Подільського району Хмельницької 

області" (інвестиційна програма 2021 року - п.I.1.17)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

27 169,37 з ПДВ двадцять сім тис. сто шістдесят дев'ять грн. 37 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-005135-b

травень 2021 UA-2021-05-31-002399-b
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Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від КТП-31 

в смт. Білогір'я Хмельницької області" (інвестиційна 

програма 2021 року - п. I.1.2)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

10 893,07 з ПДВ десять тис. вісімсот дев'яносто три грн. 07 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-005278-b

травень 2021 UA-2021-05-31-008318-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Будівництво РП-10кВ, суміщеного з 

ТП/0,4кВ, по вул. Трудова, 1/1Б з КЛ-10 кВ від ПС 

110/10 кВ "Лезнево" в м. Хмельницькому" 

(інвестиційна програма 2021 року - п. I.5.1)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

44 565,35 з ПДВ сорок чотири тис. п'ятсот шістдесят п'ять грн. 35 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-005445-b

травень 2021 UA-2021-05-31-008492-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-6 (встановлення 

пункту автоматичного секціонування та захисту на 

ЛР-127) у Ярмолинецькому районі Хмельницької 

області" (інвестиційна програма 2021 року - 

п.I.2.2.20)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 002,00 з ПДВ чотири тис. дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-005571-b

травень 2021 UA-2021-05-20-010704-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-12 

(встановлення пункту автоматичного секціонування 

та захисту на ЛР-105) у Ярмолинецькому районі 

Хмельницької області" (інвестиційна програма 2021 

року - п.I.2.2.21)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 002,00 з ПДВ чотири тис. дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-005631-b

травень 2021 UA-2021-05-20-010567-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-43 

(встановлення пункту автоматичного секціонування 

та захисту на ЛР-166) у Шепетівському районі 

Хмельницької області" (інвестиційна програма 2021 

року - п.I.2.2.17)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 002,00 з ПДВ чотири тис. дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-005725-b

травень 2021 UA-2021-05-20-010537-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-26 

(встановлення пункту автоматичного секціонування 

та захисту на ЛР-173) у Шепетівському районі 

Хмельницької області" (інвестиційна програма 2021 

року - п.I.2.2.16)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 002,00 з ПДВ чотири тис. дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-005788-b

травень 2021 UA-2021-05-21-010242-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-302 

(встановлення пункту автоматичного секціонування 

та захисту на ЛР-11) у Шепетівському районі 

Хмельницької області" (інвестиційна програма 2021 

року - п.I.2.2.15)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 002,00 з ПДВ чотири тис. дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-005831-b

травень 2021 UA-2021-05-20-011142-b
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Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-45 

(встановлення пункту автоматичного секціонування 

та захисту на ЛР-242) у Чемеровецькому районі 

Хмельницької області" (інвестиційна програма 2021 

року - п.I.2.2.14)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 002,00 з ПДВ чотири тис. дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-005885-b

травень 2021 UA-2021-05-20-010756-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-50 

(встановлення пункту автоматичного секціонування 

та захисту на ЛР-139) у Чемеровецькому районі 

Хмельницької області" (інвестиційна програма 2021 

року - п.I.2.2.12)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 002,00 з ПДВ чотири тис. дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-005930-b

травень 2021 UA-2021-05-20-011003-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-35(встановлення 

пункту автоматичного секціонування та захисту на 

ЛР-36) у Чемеровецькому районі Хмельницької 

області" (інвестиційна програма 2021 року - 

п.I.2.2.11)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 002,00 з ПДВ чотири тис. дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-005973-b

травень 2021 UA-2021-05-21-011219-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-21 

(встановлення пункту автоматичного секціонування 

та захисту на ЛР-105 та ЛР-108) у Чемеровецькому 

районі Хмельницької області" (інвестиційна 

програма 2021 року - п.I.2.2.10)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

8 019,60 з ПДВ вісім тис. дев'ятнадцять грн. 60 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-007589-b

травень 2021 UA-2021-05-21-010613-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-82 

(встановлення пункту автоматичного секціонування 

та захисту на ЛР-56) у Хмельницькому районі 

Хмельницької області" (інвестиційна програма 2021 

року - п.I.2.2.9)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 002,00 з ПДВ чотири тис. дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-007649-b

травень 2021 UA-2021-05-21-011459-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-29 

(встановлення пункту автоматичного секціонування 

та захисту на ЛР-70) у Ярмолинецькому районі 

Хмельницької області" (інвестиційна програма 2021 

року - п.I.2.2.22)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 002,00 з ПДВ чотири тис. дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-007693-b

травень 2021 UA-2021-05-20-010870-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція РУ 10 кВ ЗТП-17 в м. 

Дунаївці Хмельницької області" (інвестиційна 

програма 2021 року - п.I.5.6)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

12 011,49 з ПДВ дванадцять тис. одинадцять грн. 49 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-007752-b

травень 2021 UA-2021-05-31-008694-b
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Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-71 та ПЛ 0,38 кВ 

від КТП-107, розвантажувальної КТП-1н в с. 

Юровщина Полонського району Хмельницької 

області" (інвестиційна програма 2021 року - п.I.1.26)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

24 885,14 з ПДВ двадцять чотири тис. вісімсот вісімдесят п'ять грн. 

14 коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-007854-b

травень 2021 UA-2021-06-01-000934-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ 

Л-1 від КТП-195 в с. Старий Кривин Славутського 

району Хмельницької області" (інвестиційна 

програма 2021 року - п.I.1.27)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

13 411,71 з ПДВ тринадцять тис. чотириста одинадцять грн. 71 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-007916-b

червень 2021 UA-2021-06-01-007366-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-28 та ПЛ 0,38 кВ 

від КТП-3, розвантажувальної КТП-1н в смт. Стара 

Синява Хмельницької області" (інвестиційна 

програма 2021 року - п.I.1.30)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

23 397,04 з ПДВ двадцять три тис. триста дев'яносто сім грн. 04 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-007971-b

червень 2021 UA-2021-06-01-007890-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-35 та ПЛ 0,38 кВ 

від КТП-88, розвантажувальної КТП-1н в с. Великі 

Мацевичі Старокостянтинівського району 

Хмельницької області" (інвестиційна програма 2021 

року - п.I.1.28)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

23 767,30 з ПДВ двадцять три тис. сімсот шістдесят сім грн. 30 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008024-b

червень 2021 UA-2021-06-01-007531-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-31 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в с. Волиця 

Теофіпольського району Хмельницької області" 

(інвестиційна програма 2021 року - п.I.1.31)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

26 534,69 з ПДВ двадцять шість тис. п'ятсот тридцять чотири грн. 69 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008102-b

червень 2021 UA-2021-06-01-008110-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-0112 та ПЛ 0,38 

кВ від КТП-35, розвантажувальної КТП-1н в с. 

Радісне Красилівського району Хмельницької 

області" (інвестиційна програма 2021 року - п.I.1.21)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

26 878,81 з ПДВ двадцять шість тис. вісімсот сімдесят вісім грн. 91 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008173-b

червень 2021 UA-2021-06-01-008325-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-0112 та ПЛ 0,38 

кВ від КТП-562, розвантажувальної КТП-2н в с. 

Радісне Красилівського району Хмельницької 

області" (інвестиційна програма 2021 року - п.I.1.22)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

23 570,97 з ПДВ двадцять три тис. п'ятсот сімдеасят грн. 97 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008284-b

червень 2021 UA-2021-06-01-008533-b
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Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-12 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-3н в с. 

КривовількаТеофіпольського району Хмельницької 

області" (інвестиційна програма 2021 року - п.I.1.32)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

20 149,50 з ПДВ двадцять тис. сто сорок дев'ять грн. 50 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008345-b

червень 2021 UA-2021-06-01-008707-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-25 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в с. Грузевиця 

Хмельницького району Хмельницької області" 

(інвестиційна програма 2021 року - п.I.1.33)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

13 560,40 з ПДВ тринадцять тис. п'ятсот шістдесят грн. 40 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008400-b

червень 2021 UA-2021-06-01-008934-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-017 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-2н по вул. Довженка в 

м. Волочиськ Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма 2021 року - п.І.1.6)

ДК 021:2015 -  71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

20 805,00 з ПДВ двадцять тис. вісімсот п'ять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008575-b

травень 2021 UA-2021-06-01-000472-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-012 та ПЛ 0,38 кВ 

від КТП-36, розвантажувальної КТП-1н в м. Ізяслав 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма 2021 

року - п.І.1.14)

ДК 021:2015 -  71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

27 468,73 з ПДВ двадцять сім тис. чотириста шістдесят вісім грн. 73 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008745-b

травень 2021 UA-2021-06-01-000608-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-022 та ПЛ 0,38 

кВ, Л-1, 2 від КТП-126, Л-2 від КТП-448 в смт. Війтівці 

Волочиського району Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма 2021 року - п.І.1.7)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

26 833,11 з ПДВ двадцять шість тис. вісімсот тридцять три грн. 11 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008978-b

травень 2021 UA-2021-06-01-000721-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-75 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в с. Шарки 

Деражнянського району Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма 2021 року - п.І.1.12)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

12 676,80 з ПДВ дванадцять тис. шістсот сімдесят шість грн. 80 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-009141-b

травень 2021 UA-2021-06-01-000818-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПС-110/35/10 кВ "Городок" 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма 2021 

року - п.І.6.2)

ДК 021:2015 -  71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

49 992,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто  дві грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-009365-b

травень 2021 UA-2021-06-01-001087-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція РП 10 кВ, суміщеного з ТП 

10/0,4 кВ №1 (винос РП з будівлі майстерні 

Славутського РЕМ) по вул. Ярослава Мудрого, 15 в 

м. Славута Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма 2021 року - п.І.5.11)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

37 546,68 з ПДВ тридцять сім тис. п'ятсот сорок шість грн. 68 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-009735-b

червень 2021 UA-2021-06-01-007698-b

Засоби пломбувальні ДК 021:2015 - 35120000-1 Системи та 

пристрої нагляду та охорони

1 459 590,00 з ПДВ один млн. чотириста п'ятдесят дев'ять тис. п'ятсот 

дев'яносто грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-05-17-010583-b

травень 2021 UA-2021-05-17-010023-b
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Послуги з фізичних досліджень (визначення рівнів 

звуку на прилеглій території трансформаторної 

підстанції)

ДК 021:2015 - 90740000-6 Послуги з 

відстеження, моніторингу забруднювачів 

і відновлення

1 365,34 з ПДВ одна тис. триста шістдесят п'ять грн. 34 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-012405-b

травень 2021 UA-2021-05-18-004577-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-29 ПЛ 0,38кВ від 

КТП-119, розвантажувальної КТП-2н в с. Грузевиця 

Хмельницького району Хмельницької області" 

(інвестиційна програма 2021 року - п.I.1.34)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

27 024,51 з ПДВ двадцять сім тис. двадцять чотири грн. 51 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-007783-b

червень 2021 UA-2021-06-01-009201-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 3 від КТП-97 

в с. Правдівка Ярмолинецького району 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. І.1.41)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

13 757,96 з ПДВ тринадцять тис. сімсот п'ятдесят сім грн. 96 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-007924-b

червень 2021 UA-2021-06-01-009402-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-

58 в смт. Ярмолинці Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.40)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

13 742,70 з ПДВ тринадцять тис. сімсот сорок дві грн. 70 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-007968-b

червень 2021 UA-2021-06-01-006618-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-46 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в с. Розсоша 

Хмельницького району Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.38)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

10 530,67 з ПДВ десять тис. п'ятсот тридцять грн. 67 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008021-b

червень 2021 UA-2021-06-01-006874-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-27 та ПЛ 0,38 кВ 

від КТП-158, розвантажувальної КТП-3н в с. 

Захарівці Хмельницького району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.1.37)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

27 135,34 з ПДВ двадцять сім тис. сто тридцять п'ять грн. 34 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008080-b

червень 2021 UA-2021-06-01-007037-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-27 та ПЛ 0,38 кВ 

від ЗТП-157, розвантажувальної КТП-1н в с. 

Захарівці Хмельницького району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.1.36)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

23 252,37 з ПДВ двадцять три тис. двісті п'ятдесят дві грн. 37 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008137-b

червень 2021 UA-2021-06-01-007201-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-25 та ПЛ 0,38 кВ 

від КТП-225, розвантажувальної КТП-3н в с. 

Грузевиця Хмельницького району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.1.35)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

27 053,77 з ПДВ двадцять сім тис. п'ятдесят три грн. 77 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008203-b

травень 2021 UA-2021-05-31-002934-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-29 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в с. Куча 

Новоушицького району Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.24)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

26 851,41 з ПДВ двадцять шість тис. вісімсот п'ятдесят одна грн. 41 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008281-b

травень 2021 UA-2021-05-31-005612-b
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Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту:  "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-32 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в с. Голенищево 

Летичівського району Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.23)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

15 485,82 з ПДВ п'ятнадцять тис. чотириста вісімдесят п'ять грн. 82 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008349-b

травень 2021 UA-2021-05-31-005753-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Технічне переоснащення КЛ-10 кВ від ПС 

"Городська" до ТП-622 в м. Шепетівка Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма 2021 року – п. І.3.4)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

49 992,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто дві грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008421-b

травень 2021 UA-2021-05-31-005953-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту:   "Технічне переоснащення КЛ 10 кВ Л-08 

від ПС "Городська" до РП-2 в м. Шепетівка 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма 2021 

року – п. І.3.3)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

49 992,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто дві грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008480-b

травень 2021 UA-2021-05-31-006079-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ-10 кВ від РП-27 до ЗТП-

162 в м. Хмельницькому" (Інвестиційна програма 

на 2021 рік – п. І.3.1)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

22 554,54 з ПДВ двадцять дві тис. п'ятсот п'ятдесят чотири грн. 54 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008516-b

травень 2021 UA-2021-05-31-002696-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ділянки КЛ 10 кВ від РП-3 до 

ТП-70 в м. Хмельницькому" (Інвестиційна програма 

на 2021 рік – п. І.3.2)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

15 547,38 з ПДВ п'ятнадцять тис. п'ятсот сорок сім грн. 38 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-17-008578-b

травень 2021 UA-2021-05-31-006134-b

Послуги з ремонту допоміжного обладнання ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів

100 000,00 з ПДВ сто тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-18-000451-b

травень 2021 UA-2021-05-18-000529-b

Запобіжники, губки під запобіжник, контакти під 

запобіжник

ДК 021:2015 - 1 210 000,00 з ПДВ один млн. двісті десят тис. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-05-18-000995-b

травень 2021 UA-2021-05-18-001010-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Капітальний ремонт КЛ 0,4 кВ від ТП-51 до 

житлового будинку по вул. І.Франка, 27 в м. 

Старокостянтинів Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

140 923,20 з ПДВ сто сорок тис. дев'ятсот двадцять три грн. 20 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-18-003677-b

травень 2021 UA-2021-05-18-003703-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-19 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в смт. Віньківці 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. І.1.3)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

844 354,00 з ПДВ вісімсот сорок чотири тис. триста п'ятдесят чотири 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-18-007112-b

травень 2021
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Послуги з авторського нагляду за будівництвом 

об'єкту "Реконструкція приміщення механічної 

майстерні (котельні) під диспечерський пункт ОДС з 

побутовими приміщеннями по вул. Красовського, 2 

в м. Хмельницький" (Інвестиційна програма 2021 

року - п. VІІ.1.1)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

5 500,00 без 

ПДВ

п'ять тис. п'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-19-001084-b

травень 2021 UA-2021-05-21-000563-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "10-ти поверховий 130-ти квартирний 

житловий будинок з прибудованим магазином по 

вул. Зарічанська, 3/3Б в м. Хмельницькому. 

Зовнішні електромережі 0,4 кВ"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

246 280,00 з ПДВ двісті сорок шість тис. двісті вісімдесят грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-19-001753-b

травень 2021 UA-2021-05-19-001933-b

Продукти м'ясні ДК 021:2015 - 15110000-2 М’ясо 1 450 000,00 з ПДВ один млн. чотириста п'ятдесят тис. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-05-19-002452-b

травень 2021 UA-2021-05-19-002754-b

Роботи з відновлення асфальтобетонного покриття 

після проведення розкривних робіт в м. 

Хмельницькому

ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь

936 000,00 з ПДВ дев'ятсот тридцять шість тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-19-004909-b

травень 2021 UA-2021-05-19-005036-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні роботи згідно 

робочого проєкту "Реконструкція приміщення 

механічної майстерні (котельні) під диспетчерський 

пункт ОДС з побутовими приміщеннями по вул. 

Красовського, 2 в м. Хмельницький"(Інвестиційна 

програма 2021 року - п.VІІ.1.1)

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи

7 837 116,00 з ПДВ сім млн. вісмсот тридцять сім тис. сто шістнадцять 

грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-05-19-011405-b

травень 2021 UA-2021-05-19-011481-b

Багатофункціональний пристрій формату А4 Canon 

MF445dw з додатковим картриджем (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. ІV.3.1)

ДК 021:2015 - 30230000-0 Комп’ютерне 

обладнання

409 920,00 з ПДВ чотириста дев'ять тис. дев'ятсот двадцять грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-20-001551-b

травень 2021 UA-2021-05-20-001568-b

Прилад РТС-А для перевірки простих пристроїв РЗА ДК 021:2015 - 38340000-0 Прилади для 

вимірювання величин

166 440,00 з ПДВ сто шістдесят шість тис. чотириста сорок грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-20-001533-b

травень 2021 UA-2021-05-20-001749-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ТП 

10/0,4 кВ (заміна силових трансформаторів ТМ на 

ТМГ) в Хмельницькій області" (Інвестиційна 

програма на 2021 рік)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

302 292,00 з ПДВ триста дві тис. двісті дев'яносто дві грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-20-002887-b

травень 2021 UA-2021-05-20-002951-b

Система (локальна) оповіщення персоналу 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. VIІ.2.13)

ДК 021:2015 - 31620000-8 Прилади 

звукової та візуальної сигналізації 

86 460,00 з ПДВ вісімдесят шість тис. чотириста шістдесят грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-20-002845-b

травень 2021 UA-2021-05-20-003035-b

Роботи з ремонту будівель та споруд по вул. 

Храновського, 11А (будівля гаража і служб інв. 

№00000011)

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи

1 125 895,20 з ПДВ один млн. сто двадцять п'ять тис. вісімсот 

дев'яносто п'ять грн. 20 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-20-003083-b

травень 2021 UA-2021-05-20-003209-b
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Послуги з прання ДК 021:2015 - 98310000-9 Послуги з 

прання і сухого чищення

236 000,00 з ПДВ двісті тридцять шість тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-20-003854-b

травень 2021 UA-2021-05-20-003924-b

Послуги з навчання працівників за робітничою 

професією Вальник лісу VІ розряду

ДК 021:2015 - 80340000-9 Послуги у сфері 

спеціальної освіти

38 200,00 без 

ПДВ

тридцять вісім тис. двісті грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-20-005154-b

травень 2021 UA-2021-05-26-012603-b

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція КТП-98 для приєднання 

адмінбудинку та виробничого цеху Чжан О.Ю. по 

вул. Пушкіна, 21 в с. Карпівці Хмельницького 

району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

5 799,60 з ПДВ п'ять тис. сімсот дев'яносто дев'ять грн. 60 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-20-006850-b

травень 2021 UA-2021-05-26-009988-b

Послуги з атестації робочих місць ДК 021:2015 - 73110000-6 Дослідницькі 

послуги

19 600,00 без 

ПДВ

дев'ятнадцять тис. шістсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-20-007304-b

травень 2021 UA-2021-05-28-000799-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-1 (встановлення 

пункту автоматичного секціонування та захисту на 

ЛР-133) у Чемеровецькому районі Хмельницької 

області" (інвестиційна програма 2021 року - 

п.I.2.2.13)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 002,00 з ПДВ чотири тис. дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-20-010954-b

травень 2021 UA-2021-05-20-011122-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Будівництво КЛ 10 кВ для 

електропостачання ТОВ "Арден Палац" в смт. 

Сатанів Городоцького району Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 239 334,00 з ПДВ один млн. двісті тридцять дев'ять тис. триста 

тридцять чотири грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-21-002242-b

травень 2021 UA-2021-05-21-002667-b

Програмне забезпечення (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п.п. VIІ.4.1, VIІ.4.2, VIІ.4.3, VIІ.4.4)

ДК 021:2015 - 48620000-0 Операційні 

системи

753 900,00 з ПДВ сімсот п'ятдесят три тис. дев'ятсот грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-21-003045-b

травень 2021 UA-2021-05-21-003318-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПС 35/10 кВ "Сатанів" та ПС 

35/10 кВ "Радковиця" для приєднання 

фотогальванічної електростанції (ФЕС) ТОВ 

"Бедриківці Солар Енерджі" по вул. Мічуріна, 19а 

(за межами населеного пункту, кад. ном. 

№6821289400:06:024:0002) в с. Олександрівка 

Городоцького району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 255 118,00 з ПДВ один млн. двісті п'ятдесят п'ять тис. сто вісімнадцять 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-21-003048-b

травень 2021 UA-2021-05-21-003269-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Нове будівництво мережі зовнішнього 

електропостачання адміністративного будинку ТОВ 

"Епіцентр К" вул. Т. Шевченка, 39/15, м. Городок, 

Хмельницька область"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 785 354,00 з ПДВ один млн. сімсот вісімдесят п'ять тис. триста 

п'ятдесят чотири грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-21-005584-b

травень 2021 UA-2021-05-21-007883-b
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Газ нафтовий скраплений для Городоцького РЕМ ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

236 100,00 з ПДВ двісті тридцять шість тис. сто грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-05-21-008214-b

травень 2021 UA-2021-05-21-009136-b

Газ нафтовий скраплений для Чемеровецького РЕМ ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

110 180,00 з ПДВ сто десять тис. сто вісімдесят грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-05-21-005786-b

травень 2021 UA-2021-05-21-006349-b

Послуги з ремонту та технічного обслуговування 

кондиціонерів та вентиляції

ДК 021:2015 - 50730000-1 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

охолоджувальних установок

480 000,00 з ПДВ чотириста вісімдесят тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-21-005067-b

травень 2021 UA-2021-05-21-005580-b

Стенд механічних випробувань пристроїв для 

ведення робіт на висоті (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. VIІ.2.18)

ДК 021:2015 - 38340000-0 Прилади для 

вимірювання величин

66 000,00 з ПДВ шістдесят шість тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-21-011056-b

травень 2021

Послуги з сертифікації ДК 021:2015 - 98110000-7 Послуги 

підприємницьких, професійних та 

спеціалізованих організацій

6 906,66 з ПДВ шість тис. дев'ятсот шість грн. 66 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-25-003665-b

травень 2021 UA-2021-05-26-010226-b

Дитячі іграшки ДК 021:2015 - 37520000-9 Іграшки 10 000,00 без 

ПДВ

десять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-25-003843-b

червень 2021 UA-2021-06-17-000793-b

Приладдя для образотворчого мистецтва ДК 021:2015 - 37820000-2 Приладдя для 

образотворчого мистецтва

45 000,00 без 

ПДВ

сорок п'ять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-25-003990-b

червень 2021 UA-2021-06-17-000989-b

Хомути, вироби ЗП, траверси ТН, траверси ТМ, 

електроди заземлення

ДК 021:2015 - 44210000-5 Конструкції та 

їх частини

779 250,00 з ПДВ сімсот сімдесят дев'ять тис. двісті п'ятдесят грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-25-004819-b

травень 2021 UA-2021-05-25-004890-b

Послуги з централізованого водопостачання та 

водрвідведення

ДК 021:2015 - 65110000-7 Розподіл води 12 000,00 з ПДВ дванадцять тис.грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-25-005350-b

травень 2021 UA-2021-05-27-004484-b

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

побутового обладнання

ДК 021:2015 - 50880000-7 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

готельного і ресторанного обладнання

49 800,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. вісімсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-25-011686-b

травень 2021 UA-2021-05-25-011808-b

Роботи з відновлення асфальтобетонного покриття 

після проведення ремонтних робіт по заміні 

силового кабелю по вул. М. Дзявульського та вул. 

Горбатюка (інв. ном. №000134 № 00017739) в м. 

Шепетівка, Хмельницької області

ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь

15 004,45 з ПДВ п'ятнадцять тис. чотири грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-25-013251-b

червень 2021 UA-2021-06-09-010328-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-33 (проектована 

ПЛЗ 20 кВ Л-51, Л-54) від проектованої ПС 110/20 кВ 

"Калюсик" у Віньковецькому районі Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма 2021 року – п. 

І.2.1.1)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

71 698 209,00 з ПДВ сімдесят один млн. шістсот дев'яносто вісім тис. 

двісті дев'ять грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-05-26-004357-b

травень 2021 UA-2021-05-26-005642-b
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Послуги з авторського нагляду за будівництвом 

об'єкту "Технічне переоснащення КЛ-10 кВ Л-08 від 

ПС "Городська" до РП-2 в м. Шепетівка 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма 

2021року - п.І.3.3)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

14 580,00 з ПДВ чотирнадцять тис. п'ятсот вісімдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-26-004778-b

червень 2021 UA-2021-06-01-009754-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Нове будівництво ЛЕП-10 кВ згідно 

технічних умов нестандартного приєднання №31 

від 1 лютого 2021 виданим АТ 

"Хмельницькобленерго" у Хмельницькій області, 

Деражнянський район, Галузинецька сільська рада"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

464 838,00 з ПДВ чотириста шістдесят чотири тис. вісімсот тридцять 

вісім грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-26-006085-b

травень 2021 UA-2021-05-26-007639-b

Лічильники електричної енергії (Інвестиційна 

програма 2021 року - п.п. II.2.1, II.2.2, II.2.3.1, II.2.3.2)

ДК 021:2015 - 38550000-5 Лічильники 23 184 000,00 з ПДВ двадцять три млн. сто вісімдесят чотири тис. грн. 00 

коп.

відкриті торги з публікаціїю 

англійською мовою

UA-P-2021-05-26-006297-b

травень 2021 UA-2021-05-26-008042-b

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту 

"Реконструкція ПС 110/10 "ЗЛМК" для приєднання 

нового будівництва торгівельно-розважального 

центру на ділянці незавершеного будівництва 

автосалону в комплексі з ПТО автомобілів, 

мотелем, торгівельним центром ТОВ Тандем 

Поділля" по проспекту Грушевського (навпроти ПТУ 

№6) в м. Кам'янець-Подільському Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

49 528,80 з ПДВ сорок дев'ять тис. п'ятсот двадцять вісім грн. 80 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-26-006670-b

травень 2021 UA-2021-05-31-006317-b

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту 

"Будівництво зовнішніх електричних мереж для 

приєднання нового будівництва торгівельно-

розважального центру на ділянці незавершеного 

будівництва автосалону в комплексі з ПТО 

автомобілів, мотелем, торгівельним центром ТОВ 

Тандем Поділля" по проспекту Грушевського 

(навпроти ПТУ №6) в м. Кам'янець-Подільському 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

49 714,80 з ПДВ сорок дев'ять тис. сімсот чотирнадцять грн. 80 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-26-006796-b

травень 2021 UA-2021-05-31-006550-b

Ремкомплект вакуумного вимикача ВВ/N10S з 

комплектом приводу

ДК 021:2015 - 31730000-2 

Електротехнічне обладнання

77 000,00 з ПДВ сімдесят сім тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-26-007446-b

травень 2021 UA-2021-05-26-009604-b

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту 

"Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-37 (Встановлення пункту 

автоматичного селекціонування) за межами села 

Доброгорща Хмельницького району"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

29 768,40 з ПДВ двадцять дев'ять тис. сімсот шістдесят вісім грн. 40 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-26-008865-b

травень 2021 UA-2021-06-01-001459-b

Ремкомплекти до масляних вимикачів 10 кВ ДК 021:2015 - 31730000-2 

Електротехнічне обладнання

225 000,00 з ПДВ двісті двадцять п'ять тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-27-000746-b

травень 2021 UA-2021-05-27-000853-b
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2, 3, 4, 5 від 

КТП-118 в смт. Віньківці Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.5)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 283 528,00 з ПДВ один млн. двісті вісмдесят три тис. п'ятсот двадцять 

вісім грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-27-001270-b

травень 2021 UA-2021-05-27-001420-b

Ремонтні комплекти для вимикачів навантаження 

10 кВ

ДК 021:2015 - 31680000-6 Електричне 

приладдя та супутні товари до 

електричного обладнання

200 000,00 з ПДВ двісті тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-27-001347-b

травень 2021 UA-2021-05-27-001597-b

Обладнання для АТС ДК 021:2015 - 32550000-3 Телефонне 

обладнання

270 504,00 з ПДВ двісті сімдесят тис. п'ятсот чотири грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-27-003706-b

травень 2021 UA-2021-05-27-003901-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проєкту "Реконструкція ПС-110/35/10 кВ «Городок» 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма 2021 

року – п. І.6.2)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

62 573 066,00 з ПДВ шістдесят два млн. п'ятсот сімдесят три тис. 

шістдесят шість грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-05-27-010596-b

травень 2021 UA-2021-05-27-011431-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочих проектів"Реконструкція ПЛ-

10кВ (встановлення пункту автоматичного 

секціонування та захисту на ЛР) у Старосинявському 

районі Хмельницькій області" (Інвестиційна 

програма на 2021 рік)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 735 794,00 з ПДВ один млн. сімсот тридцять п'ять тис. сімсот 

дев'яносто чотири грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-28-001209-b

травень 2021 UA-2021-05-28-001193-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочих проектів"Реконструкція ПЛ-

10кВ (встановлення пункту автоматичного 

секціонування та захисту на ЛР) у м. Хмельницький 

та Хмельницькому районі Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 735 794,00 з ПДВ один млн. сімсот тридцять п'ять тис. сімсот 

дев'яносто чотири грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-28-001787-b

травень 2021 UA-2021-05-28-001928-b

Генератор (Інвестиційна програма на 2021 рік - 

п.п.VII.2.6; VII.2.12)

ДК 021:2015 - 31120000-3 Генератори 79 956,00 з ПДВ сімдесят дев'ять тис. дев'ятсот п'ятдесят шість грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-28-002213-b

травень 2021 UA-2021-05-28-002296-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ПЛ-

10 кВ від РП-27 до ЗТП-162 в м. Хмельницькому" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.3.1)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 723 145,00 з ПДВ один млн. сімсот двадцять три тис. сто сорок п'ять 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-28-002322-b

травень 2021 UA-2021-05-28-002350-b

Автомобіль Renault TRAFIC Combi L2H1 ДК 021:2015 - 34110000-1 Легкові 

автомобілі

891 804,00 з ПДВ вісімсот дев'яносто одна тис. вісісот чотири грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-28-002396-b

травень 2021 UA-2021-05-28-002909-b

Послуги з доставки інформаційних матеріалів на 

поштові адреси побутових споживачів АТ 

"Хмельницькобленерго" на території Хмельницької 

області

ДК 021:2015 - 64120000-3 Кур’єрські 

послуги

9 255,42 з ПДВ дев'ять тис. двісті п'ятдесят п'ять грн. 42 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-28-002830-b

травень 2021 UA-2021-05-28-003038-b
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Послуги з ремонту допоміжного обладнання ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів

100 000,00 з ПДВ сто тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-28-002989-b

травень 2021 UA-2021-05-28-002999-b

Послуги з організації та проведення дистанційного 

короткострокового підвищення кваліфікації 

інженерів з технічного нагляду, за відповідними 

програмами, за напрямком професійної атестації з 

використанням інтернет-зв'язку в режимі відео-

конференції (Skype, YouTube)

ДК 021:2015 - 80570000-0 Послуги з 

професійної підготовки у сфері 

підвищення кваліфікації

12 600,00 з ПДВ дванадцять тис. шістсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-05-31-002298-b

травень 2021 UA-2021-05-31-002103-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-14 

(встановлення пункту автоматичного секціонування 

та захисту на ЛР-72) для приєднання заводу по 

виготовленню мінерального порошка ТОВ 

"Автострада Трейд Груп" за межами населеного 

пункту (кад. ном. 6825084500:02:012:0076) 

Масівецької сільської ради Хмельницького району 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

772 360,00 з ПДВ сімсот сімдесят дві тис. триста шістдесят грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-05-31-005675-b

травень 2021 UA-2021-05-31-005478-b

Послуги з обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів

ДК 021:2015 - 66510000-8 Страхові 

послуги

1 000 000,00 без 

ПДВ

один млн. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-05-31-007226-b

травень 2021 UA-2021-05-31-007144-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - ДК 021:2015 – 45310000-3 – 

Електромонтажні роботи (Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Будівництво РП-10кВ, суміщеного з ТП 

10/0,4 кВ, по вул. Трудова, 1/1Б з КЛ 10 кВ від ПС 

110/10 кВ "Лезнево" в м. Хмельницькому" 

(Інвестиційна програма 2021 року – п. І.5.1))

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

14 666 342,00 з ПДВ чотирнадцять млн. шістсот шістдесят шість тис. 

триста сорок дві грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-05-31-007226-b

травень 2021 UA-2021-05-31-008041-b

Металопрокат ДК 021:2015 - 14620000-3 Сплави 16 200 000,00 з ПДВ шістнадцять млн. двісті тис. грн. 00 коп. відкриті торги з публікаціїю 

англійською мовою

UA-P-2021-06-01-000361-b

червень 2021 UA-2021-06-01-000498-b

Послуги щодо консультування стосовно систем і 

програмного забезпечення "Строительные 

Технологии - СМЕТА" версія 8

ДК 021:2015 - 72260000-5 Послуги, 

пов’язані з програмним забезпеченням

4 032,00 з ПДВ чотири тис. тридцять дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-01-001466-b

червень 2021 UA-2021-06-03-003099-b

Послуги щодо консультування стосовно систем і 

програмного забезпечення ІДС "БУДСТАНДАРТ"

ДК 021:2015 - 72260000-5 Послуги, 

пов’язані з програмним забезпеченням

2 160,00 з ПДВ дві тис. сто шістдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-01-001737-b

червень 2021 UA-2021-06-03-003334-b
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочих 

проектів "Реконструкція ПЛ 10 кВ (встановлення 

пункту автоматичного секціонування та захисту на 

ЛР) у Шепетівському та Ярмолинецькому районах 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 050 186,00 з ПДВ чотири млн. п'ятдесят тис. сто вісімдесят шість грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-01-003189-b

червень 2021 UA-2021-06-01-004038-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ-0,38 кВ від КТП-332 в 

смт. Віньківці Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. І.1.4)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

722 841,00 з ПДВ сімсот двадцять дві тис. вісімсот сорок одна грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-01-004132-b

червень 2021 UA-2021-06-01-004900-b

Запасні частини до транспортних засобів ДК 021:2015 - 34330000-9 Запасні 

частини до вантажних транспортних 

засобів, фургонів та легкових 

автомобілів

1 50 000 з ПДВ один млн. п'ятсот п'ятдесят тис. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-06-01-003971-b

червень 2021 UA-2021-06-01-004724-b

Гігрометр психометричний ВИТ-2 ДК 021:2015 - 38930000-3 Пристрої для 

вимірювання вологості та вологи

250,00 без 

ПДВ

двісті п'ятдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-01-009614-b

червень 2021 UA-2021-06-03-003589-b

Кальцій хлористий, харчовий ДК 021:2015 - 24960000-1 Хімічна 

продукція різна

562,50 без 

ПДВ

п'ятсот шістдесят дві грн. 50 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-01-009702-b

червень 2021 UA-2021-06-03-003784-b

Послуги з авторського нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Технічне переоснащення КЛ-10 кВ від ПС 

"Городська" до ТП-622 в м. Шепетівка Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма 2021 року – п. І.3.4)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

14 580,00 з ПДВ чотирнадцять тис. п'ятсот вісімдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-01-009834-b

червень 2021 UA-2021-06-01-010478-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-32 та ПЛ 0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в с. Голенищево 

Летичівського району Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.23)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 138 230,00 з ПДВ один млн. сто тридцять вісім тис. двісті тридцять 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-02-000846-b

червень 2021 UA-2021-06-02-000780-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочих 

проектів "Реконструкція ПЛ 10 кВ (встановлення 

пункту автоматичного секціонування та захисту на 

ЛР) у Старосинявському та Хмельницькому районах 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

3 505 740,00 з ПДВ три млн. п'ятсот п'ять  тис. сімсот сорок грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-02-001103-b

червень 2021 UA-2021-06-02-001133-b

Автомобіль MITSUBISHI L200 (або еквівалент) 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. VІ.1.1)

ДК 021:2015 - 34110000-1 Легкові 

автомобілі

2 208 000,00 з ПДВ два млн. двісті вісіс тис.грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-06-02-007825-b

червень 2021 UA-2021-06-02-008167-b
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Послуги з організації та проведення Міжнародної 

науково-практичної конференції "Безпека та 

здоров'я на роботі - 2021: Час змін"

ДК 021:2015 - 80520000-5 Навчальні 

засоби

1 050,00 з ПДВ одна тис. п'ятдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-03-001095-b

червень 2021 UA-2021-07-01-001077-c

Роботи з капітального ремонту будівель та споруд 

ДВЕМ (РПБ-5 інв.№01030113) (Додаткові роботи)

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи

263 045,76 без 

ПДВ

двісті шістдесят три тис. сорок п'ять грн. 76 коп. переговорна процедура

UA-P-2021-06-03-009761-b

червень 2021 UA-2021-06-03-009660-b

Роботи з благоустрою території Полонського РЕМ 

(Додаткові роботи)

ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь

55 311,19 з ПДВ п'ятдесят п'ять тис. триста одинадцять грн. 19 коп. переговорна процедура

UA-P-2021-06-03-010306-b

червень 2021 UA-2021-06-03-010313-b

Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-10 на базі 

автомобіля ФОРД-ТРАНЗИТ VAN F350 L3H3 

(Інвестиційна програма 2021 року – п. VII.2.20)

ДК 021:2015 - 34130000-7 

Мототранспортні вантажні засоби

2 268 000,74 з ПДВ два млн. двісіт шістдесят вісім тис. грн. 74 коп. відкриті торги з публікаціїю 

англійською мовою

UA-P-2021-06-01-000361-b

червень 2021 UA-2021-06-04-006059-b

Послуги, пов'язані з кінним спортом ДК 021:2015 - 92620000-3 Послуги, 

пов’язані зі спортом

7 000,00 без 

ПДВ

сім тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-04-006546-b

червень 2021 UA-2021-06-22-001739-c

Скакалка, обруч ДК 021:2015 - 37440000-4 Інвентар для 

фітнесу

1 885,00 без 

ПДВ

одна тис. вісімсот вісімдесят п'ять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-04-006638-b

червень 2021 UA-2021-06-18-004200-c

Сітка футбольна, сітка волейбольна, волан 

бадмінтон, м'яч футбольний, м'яч волейбольний

ДК 021:2015 - 37450000-7 Спортивний 

інвентар для полів і кортів

16 940,00 без 

ПДВ

шістнадцять тис. дев'ятсот сорок грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-04-006756-b

червень 2021 UA-2021-06-18-004468-c

Сітка для настільного тенісу, шарики для 

настільного тенісу

ДК 021:2015 - 37460000-0 Ігри на 

влучність, настільні ігри та інвентар

3 770,00 без 

ПДВ

три тис. сімсот сімдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-04-006846-b

червень 2021 UA-2021-06-18-004667-c

Медалі ДК 021:2015 - 18510000-7 Ювелірні 

вироби та супутні товари

2 790,00 без 

ПДВ

дві тис. сімсот дев'яносто грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-04-006912-b

червень 2021 UA-2021-06-18-004818-c

Повітряні кульки, тримач для кульки повітряної ДК 021:2015 - 37520000-9 Іграшки 2 600,00 без 

ПДВ

дві тис. шістсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-04-007020-b

червень 2021 UA-2021-06-18-003265-c

Батарейки ДК 021:2015 - 31420000-6 Гальванічні 

батареї

4 800,00 без 

ПДВ

чотири тис. вісімсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-04-007219-b

червень 2021 UA-2021-06-18-003460-c

Багатофункціональний пристрій формату А4 Canon 

MF445dw з додатковим картриджем (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. ІV.3.1)

ДК 021:2015 - 30230000-0 Комп’ютерне 

обладнання

409 920,00 з ПДВ чотириста дев'ять тис. дев'ятсот двадцять грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-04-007506-b

червень 2021 UA-2021-06-04-007653-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні роботи по 

об'єкту "Будівництво пристанційного вузла (РП 35 

кВ) для зовнішнього електрозабезпечення 

меблевого цеху ТОВ "Родорс" по вул. Сагайдачного, 

3, 3Б в м. Славута Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

12 368 179,00 з ПДВ дванадцять млн. триста шістдесят вісім тис. сто 

сімдесят дев'ять грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-06-04-008497-b

червень 2021 UA-2021-06-04-008582-b
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 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - ДК 021:2015 код – Будівельно-

монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно 

робочого проекту «Реконструкція ПС 35/10 кВ 

«Зелені Курилівці» для приєднання скважини ТОВ 

«Сварог-Дністер» по вул. Придністровська, 12А в с. 

Пижівка Новоушицького району Хмельницької 

області».

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

573 500,00 з ПДВ п'ятсот сімдесят три тис. п'ятсот грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-04-008497-b

червень 2021 UA-2021-06-04-008582-b

Халат бавовняний, фартух ДК 021:2015 - 18110000-3 Формений одяг 4 930,00 без 

ПДВ

чотири тис. дев'ятсот тридцять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-07-004025-b

червень 2021 UA-2021-06-18-003877-c

Автомобіль IVECO Daily 4х4 (або еквівалент) 

(Інвестиційна програма 2021 року – п. VI.1.4)

ДК 021:2015 - 34130000-7 

Мототранспортні вантажні засоби

5 053 584,00 з ПДВ п'ять млн. пятдесячт три тис. п'ятсот вісімдесят 

чотири грн. 00 коп.

відкриті торги з публікаціїю 

англійською мовою

UA-P-2021-06-07-005695-b

червень 2021 UA-2021-06-07-005399-b

Автомобіль МАЗ-6317F5 (або еквівалент) 

(Інвестиційна програма 2021 року – п. VI.1.7)

ДК 021:2015 - 34130000-7 

Мототранспортні вантажні засоби

3 358 236,00 з ПДВ три млн. триста п'ятдесят вісім тис. двісті тридцять 

шість грн. 00 коп.

відкриті торги з публікаціїю 

англійською мовою

UA-P-2021-06-07-006234-b

червень 2021 UA-2021-06-07-005984-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Будівництво КЛ 10 кВ від ЗТП-639 до ЗТП-

431 для приєднання нафтобази ТОВ "Оріонс Інвест" 

по вул. Гранітній, 21 в м. Шепетівка Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 232 521,00 з ПДВ один млн. двісті тридцять дві тис. п'ятсот двадцять 

одна грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-07-006636-b

червень 2021 UA-2021-06-07-006228-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ЗТП 10/0,4 кВ №639 для 

приєднання нафтобази ТОВ «Оріонс Інвест» по вул. 

Гранітній, 21 в м. Шепетівка Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

681 253,00 з ПДВ шістсот вісімдесят одна тис. двісті п'ятдесят три грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-07-008208-b

червень 2021 UA-2021-06-07-007623-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПС 110/35/10 кВ "Городок" 

для приєднання ПАТ "Городоцький Елеватор 

Суффле" вул. Зелена, 1 в м. Городок Городоцького 

району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 031 776,00 з ПДВ один млн. тридцять одна тис. сімсотсімдесят шість 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-07-008904-b

червень 2021 UA-2021-06-07-008312-b

Роботи з капітального ремонту ПЛ-10 кВ Л-919 з 

переобладнанням ПЛ-10 кВ на ПЛЗ-10 кВ (між оп. 

№151-153) по вул. Солов'ївській, 57/6 в м. Нетішин 

Хмельницької області

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

34 039,94 з ПДВ тридцять чотири тис. тридцять дев'ять  грн. 94 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-08-000774-b

червень 2021 UA-2021-06-24-007698-c

Синтетичні нитки та пряжа ДК 021:2015 - 19440000-2 Синтетичні 

нитки та пряжа

1 500,00 без 

ПДВ

одна тис. п'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-08-000877-b

червень 2021 UA-2021-06-17-004275-b

Словник ДК 021:2015 - 22110000-4 Друковані 

книги

1 000,00 без 

ПДВ

одна тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-08-000933-b

червень 2021 UA-2021-06-17-004454-b
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Фарба штемпельна ДК 021:2015 - 22610000-9 Друкарська 

фарба

11 200,00 без 

ПДВ

одинадцять тис. двісті грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-08-001031-b

червень 2021 UA-2021-06-17-004828-b

Грамоти, дипломи ДК 021:2015 - 22820000-4 Бланки 1 000,00 без 

ПДВ

одна тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-08-001086-b

червень 2021 UA-2021-06-17-005029-b

Зошити ДК 021:2015 - 22830000-7 Зошити 15 000,00 без 

ПДВ

п'ятнадцять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-08-001141-b

червень 2021 UA-2021-06-17-005442-b

Альбоми ДК 021:2015 - 22840000-0 Альбоми для 

зразків

5 000,00 без 

ПДВ

п'ять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-08-001207-b

червень 2021 UA-2021-06-17-002478-c

Лотки, кошики, швидкозшивачі, папки ДК 021:2015 - 22850000-3 

Швидкозшивачі та супутнє приладдя

26 000,00 без 

ПДВ

двадцять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-08-001282-b

червень 2021 UA-2021-06-17-002598-c

Фотопапір, картон грунтований, папір гофрований ДК 021:2015 - 22990000-6 Газетний папір, 

папір ручного виготовлення та інший 

некрейдований папір або картон для 

графічних цілей

6 000,00 без 

ПДВ

шість тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-08-001439-b

червень 2021 UA-2021-06-17-002757-c

Клей ПВА, клей олівець ДК 021:2015 - 24910000-6 Клеї 19 000,00 без 

ПДВ

дев'ятнадцять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-08-001551-b

червень 2021 UA-2021-06-17-002878-c

Послуги з хімічних досліджень води ДК 021:2015 - 71900000-7 Лабораторні 

послуги

1 969,28 з ПДВ одна тис. дев'ятсот шістдесят дев'ять  грн. 28 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-08-001669-b

червень 2021 UA-2021-06-30-004648-c

Пазли ДК 021:2015 - 37520000-9 Іграшки 500,00 без 

ПДВ

п'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-08-001730-b

червень 2021 UA-2021-06-17-003134-c

Ножиці ДК 021:2015 - 39240000-6 Різальні 

інструменти

9 500,00 без 

ПДВ

дев'ять тис. п'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-08-001812-b

червень 2021 UA-2021-06-17-003310-c

Лінійки, фоторамки ДК 021:2015 - 39290000-1 Фурнітура 

різна

5 000,00 без 

ПДВ

п'ять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-08-001914-b

червень 2021 UA-2021-06-17-003459-c

Фетр ДК 021:2015 - 39560000-5 Текстильні 

вироби різні

1 800,00 без 

ПДВ

одна тис. вісімсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-08-001964-b

червень 2021 UA-2021-06-17-003590-c

Послуги з проведення дистанційного інформаційно-

тематичного семінару на тему: "Методи 

проведення щозмінних передрейсових та 

післярейсових медичних оглядів водіїв 

транспортних засобів" для медичних працівників

ДК 021:2015 - 80520000-5 Навчальні 

засоби

1 992,00 з ПДВ одна тис. дев'ятсот дев'яносто дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-08-002040-b

червень 2021 UA-2021-06-23-002024-c

Плівки для ламінування ДК 021:2015 - 44170000-2 Плити, листи, 

стрічки та фольга, пов’язані з 

конструкційними матеріалами

2 500,00 без 

ПДВ

дві тис. п'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-08-002180-b

червень 2021 UA-2021-06-17-003703-c
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Шини для транспортних засобів ДК 021:2015 - 34350000-5 Шини для 

транспортних засобів великої та малої 

тоннажності

6 500 000,00 з ПДВ шість млн. п'ятсот тис. грн. 00 коп. відкриті торги з публікаціїю 

англійською мовою

UA-P-2021-06-08-003488-b

червень 2021 UA-2021-06-08-003625-b

Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і 

кондитерських виробів

ДК 021:2015 - 15820000-2 Сухарі та 

печиво; пресерви з хлібобулочних і 

кондитерських виробів

47 500,00 з ПДВ сорок сім тис. п'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-09-001065-b

червень 2021 UA-2021-06-16-014076-b

Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби ДК 021:2015 - 15840000-8 Какао; 

шоколад та цукрові кондитерські вироби

42 000,00 з ПДВ сорок дві тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-09-001140-b

червень 2021 UA-2021-06-16-014223-b

Система (локальна) оповіщення персоналу 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. VIІ.2.13)

ДК 021:2015 - 31620000-8 Прилади 

звукової та візуальної сигналізації

86 460,00 з ПДВ вісімдесят шість тис. чотириста шістдесят грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-09-001553-b

червень 2021 UA-2021-06-09-001598-b

Автомобіль позашляховик Renault Duster (або 

еквівалент)

ДК 021:2015 - 34110000-1 Легкові 

автомобілі

1 109 088,00 з ПДВ один млн. сто дев'ять тис. вісімдесят вісім грн. 00 

коп.

відкриті торги

UA-P-2021-06-09-002551-b

червень 2021 UA-2021-06-09-002574-b

Туалетний папір, рушник целюлозний та серветки ДК 021:2015 - 33760000-5 Туалетний 

папір, носові хустинки, рушники для рук і 

серветки

227 226,00 з ПДВ двісті двадцять сім тис. двісті двадцять шість грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-09-006877-b

червень 2021 UA-2021-06-09-007001-b

Папір для нотаток, блокноти та стікери ДК 021:2015 - 22810000-1 Паперові чи 

картонні реєстраційні журнали

55 760,00 з ПДВ п'ятдесят п'ять тис. сімсот шістдесят грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-09-008036-b

червень 2021 UA-2021-06-09-008197-b

Послуги з проведення випробувань засобів 

індивідуального захисту органів дихання

ДК 021:2015 - 75220000-4 Оборонні 

послуги

5 769,00 з ПДВ п'ять тис. сімсот шістдесят дев'ять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-09-009004-b

червень 2021

Послуги з вивезення твердих побутових відходів ДК 021:2015 - 90510000-5 

Утилізація/видалення сміття та 

поводження зі сміттям

4 800,00 з ПДВ чотири тис. вісімсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-09-011467-b

липень 2021 UA-2021-07-12-007135-c

Програмне забезпечення для обліку спільного 

підвісу

ДК 021:2015 - 48440000-4 Пакети 

програмного забезпечення для 

фінансового аналізу та бухгалтерського 

обліку

680 000,00 без 

ПДВ

шістсот вісімдесят тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-10-002454-b

червень 2021 UA-2021-06-10-002542-b

Послуги з ремонту друкувально-копіювальної 

техніки

ДК 021:2015 - 50310000-1 Технічне 

обслуговування і ремонт офісної техніки

414 300,00 з ПДВ чотириста чотирнадцять тис. триста грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-10-003804-b

червень 2021 UA-2021-06-10-003841-b

Лічильники електронні багатотарифні Smart 

(Інвестиційна програма 2021 року - п.п. II.2.3.3, 

II.2.3.4)

ДК 021:2015 - 38550000-5 Лічильники 1 114 000,00 з ПДВ один млн. сто чотирнадцять тис. грн. 00 коп. відкриті торги з публікаціїю 

англійською мовою

UA-P-2021-06-11-002309-b

червень 2021 UA-2021-06-11-003483-b

Канцелярські товари ДК 021:2015 - 30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя різне

410 000,00 з ПДВ чотириста десять тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-11-003347-b

червень 2021 UA-2021-06-11-006008-b

Послуги з авторського нагляду за будівництвом 

об'єкту "Реконструкція РЗА Л-110 ПС-110/35/10 кВ 

"Ярмолинці" Хмельницька область, смт. 

Ярмолинці"

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

14 580,00 з ПДВ чотирнадцять тис. п'ятсот вісімдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-14-001824-b

червень 2021 UA-2021-06-15-009532-b

Послуги з авторського нагляду за будівництвом 

об'єкту "Реконструкція РЗА ПС-110/10 кВ "Раково" 

м. Хмельницький" (Інвестиційна програма 2021 

року - п.І.6.3)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

11 340,00 з ПДВ одинадцять тис. триста сорок грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-14-002030-b

червень 2021 UA-2021-06-15-009791-b
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Будівництво зовнішніх електричних мереж 

для приєднання магазину ТОВ "Фудекспрес" по вул. 

Гагаріна, 65 в м. Кам'янець-Подільський 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

382 696,00 з ПДВ триста вісімдесят дві тис. шістсот дев'яносто шість 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-14-003363-b

червень 2021 UA-2021-06-14-003425-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Будівництво електричних мереж для 

приєднання багатоквартирного житлового будинку 

ТОВ "БК Нова будова 2012" по вул. Матросова, 4/3 в 

с. Мукша Китайгородська (с. Жовтневе) Кам'янець-

Подільського району, Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

488 670,00 з ПДВ чотириста вісімдесят вісім тис шістсот сімдесят .грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-14-003984-b

червень 2021 UA-2021-06-14-003846-b

Роботи з ремонту системи опалення та 

водопостачання адмінбудинку Деражнянського 

РЕМ

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи

46 804,00 без 

ПДВ

сорок шість тис. вісімсот чотири грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-14-010092-b

червень 2021 UA-2021-06-24-007856-c

Плакати безпеки ДК 021:2015 - 19520000-7 Пластмасові 

вироби

49 200,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. двісті грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-15-000658-b

серпень 2021 UA-2021-08-11-001329-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ТП 10/0,4 кВ (заміна 

силових трансформаторів ТМ на ТМГ) в 

Хмельницькій області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

302 292,00 з ПДВ триста дві тис. двісті дев'яносто дві грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-15-001622-b

червень 2021 UA-2021-06-15-001584-b

Роботи з відновлення асфальтобетонного покриття 

після проведення розкривних робіт в м. 

Хмельницькому

ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь

999 151,00 з ПДВ дев'ятсот дев'яносто дев'ять тис. сто п'ятдесят грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-15-001952-b

червень 2021 UA-2021-06-15-001914-b

Пиловник сосна ДК 021:2015 - 03410000-7 Деревина 975 000,00 з ПДВ дев'ятсот сімдесят п'ять тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-15-002443-b

червень 2021 UA-2021-06-15-002336-b

Ізолятори ДК 021:2015 - 44110000-4 Конструкційні 

матеріали

4 337 100,00 з ПДВ чотири млн. триста тридцять сім тис. сто грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-06-16-001599-b

червень 2021 UA-2021-06-16-001443-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Послуги з розроблення проєктно-

кошторисної документації на улаштування 

автоматизованої системи диспетчерського 

управління (АСДУ) (Інвестиційна програма на 2021 

рік)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

463 380,00 з ПДВ чотириста шістдесят три тис. триста вісімдесят грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-16-003141-b

червень 2021 UA-2021-06-16-002959-b
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Послуги з розроблення проєктно-

кошторисної документації на улаштування 

автоматизованої системи диспетчерського 

управління (АСДУ) (Інвестиційна програма на 2021 

рік)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

1 239 456,00 з ПДВ один млн. двісті тридцять дев'ять тис. чотириста 

п'ятдесят шість грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-16-007610-b

червень 2021 UA-2021-06-16-007686-b

Запобіжники, губки під запобіжник, контакти під 

запобіжник

ДК 021:2015 - 31210000-1 Електрична 

апаратура для комутування та захисту 

електричних кіл

1 209 962,88 з ПДВ один млн. двісті дев'ять тис. дев'ятсот шістдесят дві 

грн. 00 коп.

переговорна процедура

UA-P-2021-06-16-012874-b

червень 2021 UA-2021-06-16-013182-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Послуги з розробки проєктно-

кошторисної документації на улаштування 

автоматизованої системи диспетчерського 

управління (АСДУ) (Інвестиційна програма на 2021 

рік)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

333 720,00 з ПДВ триста тридцять три тис. сімсот двадцять грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-17-001838-b

червень 2021 UA-2021-06-17-001782-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Послуги з розробки проєктно-

кошторисної документації на улаштування 

автоматизованої системи диспетчерського 

управління (АСДУ) (Інвестиційна програма на 2021 

рік – п. ІІІ.2.57)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

45 108,00 з ПДВ сорок п'ять тис. сто вісім грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-17-001490-b

червень 2021 UA-2021-06-17-001657-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Лінія електропередач для зовнішнього 

електропостачання ПрАТ "Городоцький Елеватор 

Суффле" в м. Городок Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 408 750,00 з ПДВ один млн. чотириста вісім тис. сімсот п'ятдесят грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-17-002325-b

червень 2021 UA-2021-06-17-002361-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Послуги з розробки проєктно-

кошторисної документації на улаштування 

автоматизованої системи диспетчерського 

управління (АСДУ) (Інвестиційна програма на 2021 

рік - п.п. ІІІ.2.4, ІІІ.2.5)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

135 720,00 з ПДВ сто тридцять п'ять тис. сімсот двадцять грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-17-002811-b

червень 2021 UA-2021-06-17-002728-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Послуги з розробки проєктно-

кошторисної документації на улаштування 

автоматизованої системи диспетчерського 

управління (АСДУ) (Інвестиційна програма на 2021 

рік – п. ІІІ.2.9)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

117 324,00 з ПДВ сто сімнадцять тис. триста двадцять чотири грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-17-003776-b

червень 2021 UA-2021-06-17-003799-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Послуги з розробки проєктно-

кошторисної документації на улаштування 

автоматизованої системи диспетчерського 

управління (АСДУ) (Інвестиційна програма на 2021 

рік - п.п. ІІІ.2.10, ІІІ.2.45, ІІІ.2.58)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

155 076,00 з ПДВ сто п'ятдесят п'ять тис. сімдесят шість грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-18-001004-c

червень 2021 UA-2021-06-18-001301-c
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Послуги з ремонту комп'ютерної техніки ДК 021:2015 - 50310000-1 Технічне 

обслуговування і ремонт офісної техніки

289 600,00 з ПДВ двісті вісмдесят дев'ять тис. шістсот грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-18-001327-c

червень 2021 UA-2021-06-18-001644-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Послуги з розробки проєктно-

кошторисної документації на улаштування 

автоматизованої системи диспетчерського 

управління (АСДУ) (Інвестиційна програма на 2021 

рік)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

179 964,00 з ПДВ сто сімдесят дев'ять тис. дев'ятсот шістдесят чотири 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-18-001491-c

червень 2021 UA-2021-06-18-001894-c

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція ПС 110/35/10 кВ "Антоніни" для 

приєднання реконструйованого цілісного 

майнового комплексу для розміщення 

зерносховища ТОВ "Епіцентр К" по вул. Вокзальній, 

1 в с. Кременчуки Красилівського району 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

48 298,80 з ПДВ сорок вісім тис. двісті дев'яносто вісім грн. 80 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-18-002036-c

червень 2021 UA-2021-06-22-003642-c

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція ПС 35/10 кВ "Кременчуки" для 

приєднання реконструйованого цілісного 

майнового комплексу для розміщення 

зерносховища ТОВ "Епіцентр К" по вул. Вокзальній, 

1 в с. Кременчуки Красилівського району 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

47 617,20 з ПДВ сорок сім тис. шістсот сімнадцять грн. 20 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-18-002283-c

червень 2021 UA-2021-06-22-003471-c

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Деражня" 

для приєднання лінії по віджиму соняшника та 

виготовлення олії ФОП Мендрик А.А. по вул Миру, 

120-А в м. Деражня Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

17 772,00 з ПДВ сімнадцять тис. сімсот сімдесят дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-18-002471-c

червень 2021

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Послуги з розробки проєктно-

кошторисної документації на улаштування 

автоматизованої системи диспетчерського 

управління (АСДУ) (Інвестиційна програма на 2021 

рік - п.п. ІІІ.2.15, ІІІ.2.34, ІІІ.2.35, ІІІ.2.54)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

241 044,00 з ПДВ двісті сорок одна тис. сорок чотири грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-22-004065-c

червень 2021 UA-2021-06-22-004648-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Послуги з розробки проєктно-

кошторисної документації на улаштування 

автоматизованої системи диспетчерського 

управління (АСДУ) (Інвестиційна програма на 2021 

рік - п.п. ІІІ.2.28, ІІІ.2.29, ІІІ.2.48)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

212 364,00 з ПДВ двісті дванадцять тис. триста шістдесят чотири грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-22-004220-c

червень 2021 UA-2021-06-22-004799-c
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Послуги з інженерного проектування по об'єкту: 

"Реконструкція ЕТП-322 для приєднання -х 

квартирного житлового будинку ДП "Ярмолинецьке 

лісове господарство" по вул. Лесі Українки, 6А в 

смт. Ярмолинці Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

4 180,04 з ПДВ чотири тис. сто вісімдесят грн. 04 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-25-005787-c

червень 2021 UA-2021-06-25-005975-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проєкту "Реконструкція ПС-110/35/10 кВ «Городок» 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма 2021 

року – п. І.6.2)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

62 573 066,00 з ПДВ шістдесят два млн. п'ятсот сімдесят три тис. 

шістдесят шість грн. 00 коп.

відкриті торги 

UA-P-2021-06-23-000854-c

червень 2021 UA-2021-06-23-001220-c

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ПЛ-

10 кВ Л-33 (проектована ПЛЗ 20 кВ Л-51, Л-54) від 

проектованої ПС 110/20 кВ "Калюсик" у 

Віньковецькому районі Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма 2021 року – п. І.2.1.1)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

71 698 209,00 з ПДВ сімдесят один млн. шістсот дев'яносто вісім тис. 

двісті дев'ять грн. 00 коп.

відкриті торги 

UA-P-2021-06-23-002063-c

червень 2021 UA-2021-06-23-002585-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Послуги з розробки проєктно-

кошторисної документації на улаштування 

автоматизованої системи диспетчерського 

управління (АСДУ) (Інвестиційна програма на 2021 

рік - п.п. ІІІ.2.30, ІІІ.2.51)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

87 924,00 з ПДВ вісімдесят сім тис. дев'ятсот двадцять чотири грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-23-002715-c

червень 2021 UA-2021-06-23-003232-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в 

Чемеровецькому РЕМ Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 998 319,00 з ПДВ чотири млн. дев'ятсот дев'яносто вісім тис. триста 

дев'ятнадцять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-23-006452-c

червень 2021 UA-2021-06-23-007888-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ «Хмельницькобленерго» в Городоцькому 

РЕМ Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 998 319,00 з ПДВ чотири млн. дев'ятсот дев'яносто вісім тис. триста 

дев'ятнадцять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-23-004620-c

червень 2021 UA-2021-06-23-005768-c
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ «Хмельницькобленерго» в 

Новоушицькому РЕМ Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 998 319,00 з ПДВ чотири млн. дев'ятсот дев'яносто вісім тис. триста 

дев'ятнадцять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-23-006762-c

червень 2021 UA-2021-06-23-008235-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в 

Ярмолинецькому РЕМ Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 998 319,00 з ПДВ чотири млн. дев'ятсот дев'яносто вісім тис. триста 

дев'ятнадцять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-23-007052-c

червень 2021 UA-2021-06-23-008526-c

Флюс без змивання, нагрівальний елемент, змінний 

елемент, паяльник вакуумний, наконечник для 

вакуумного паяльника

ДК 021:2015 - 42660000-0 Інструменти 

для паяння м’яким і твердим припоєм та 

для зварювання, машини та 

устаткування для поверхневої 

термообробки і гарячого напилювання

7 145,66 з ПДВ сім тис. сто сорок п'ять грн. 66 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-24-000649-c

червень 2021 UA-2021-06-24-000836-c

Фільтр х/б для вакуумногопаяльника ДК 021:2015 - 39520000-3 Готові 

текстильні вироби

554,96 з ПДВ п'ятсот п'ятдесят чотири тис. грн. 96 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-24-000901-c

червень 2021 UA-2021-06-24-000980-c

Послуги з авторського нагляду за будівництвом 

об'єкту "Будівництво РП-10кВ, суміщеного з ТП 

10/0,4кВ по вул. Трудова, 1/1Б з КЛ 10кВ від ПС 

110/10 кВ "Лезнево" в м. Хмельницькому" 

(Інвестиційна програма 2021 року - п.I.5.1)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

48 600,00 з ПДВ сорок вісім тис. шістсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-24-002457-c

червень 2021

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в 

Старокостянтинівському та Старосинявському РЕМ 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 998 319,00 з ПДВ чотири млн. дев'ятсот дев'яносто вісім тис. триста 

дев'ятнадцять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-24-002655-c

червень 2021 UA-2021-06-24-002657-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в Летичівському 

РЕМ Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 998 319,00 з ПДВ чотири млн. дев'ятсот дев'яносто вісім тис. триста 

дев'ятнадцять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-24-003339-c

червень 2021 UA-2021-06-24-003323-c
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в Ізяславському, 

Полонському та Шепетівському РЕМ Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 998 319,00 з ПДВ чотири млн. дев'ятсот дев'яносто вісім тис. триста 

дев'ятнадцять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-24-003361-c

червень 2021 UA-2021-06-24-003355-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в Красиліському 

РЕМ Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 998 319,00 з ПДВ чотири млн. дев'ятсот дев'яносто вісім тис. триста 

дев'ятнадцять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-24-004159-c

червень 2021 UA-2021-06-24-004261-c

Обмотки для силових масляних трансформаторів ДК 021:2015 - 31160000-5 Частини 

електродвигунів, генераторів і 

трансформаторів

279 879,00 з ПДВ двісті сімдесят дев'ять тис. вісімсот сімдесят дев'ять 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-24-005534-c

червень 2021 UA-2021-06-24-005751-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в Волочиському 

РЕМ Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 998 319,00 з ПДВ чотири млн. дев'ятсот дев'яносто вісім тис. триста 

дев'ятнадцять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-25-001052-c

червень 2021 UA-2021-06-25-001015-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в Білогірському 

та Теофіпольському РЕМ Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 998 319,00 з ПДВ чотири млн. дев'ятсот дев'яносто вісім тис. триста 

дев'ятнадцять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-25-001151-c

червень 2021 UA-2021-06-25-001134-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Послуги з розробки проєктно-

кошторисної документації на улаштування 

автоматизованої системи диспетчерського 

управління (АСДУ) (Інвестиційна програма на 2021 

рік - п.п. ІІІ.2.31, ІІІ.2.38, ІІІ.2.39, ІІІ.2.41, ІІІ.2.53)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

326 628,00 з ПДВ триста двадцять шість тис. шістсот двадцять вісім 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-25-002019-c

червень 2021 UA-2021-06-25-002019-c
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Послуги з розробки проєктно-

кошторисної документації на улаштування 

автоматизованої системи диспетчерського 

управління (АСДУ) (Інвестиційна програма на 2021 

рік - п.п. ІІІ.2.32, ІІІ.2.33, ІІІ.2.46, ІІІ.2.49)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

280 284,00 з ПДВ двісті вісімдесят тис. двісті вісімдесят чотири грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-25-001942-c

червень 2021 UA-2021-06-25-001937-c

Підйомник автомобільний вантажопідйомністю до 

5 тон RAV 650.1 SI (або еквівалент) (Інвестиційна 

програма на 2021 рік - п. VІ.2.1)

ДК 021:2015 - 42410000-3 Підіймально-

транспортувальне обладнання

418 368,00 з ПДВ чотириста вісімнадцять  тис. триста шістдесят вісім 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-29-006304-c

червень 2021 UA-2021-06-29-006252-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ «Хмельницькобленерго» в 

Віньковецькому та Деражнянському  РЕМ 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

14 999 705,00 з ПДВ чотиринадцять млн. дев'ятсот дев'яносто дев'ять 

тис. сімсот п'ять грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-06-29-006194-c

червень 2021 UA-2021-06-29-006165-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в 

Хмельницькому РЕМ Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

14 999 705,00 з ПДВ чотиринадцять млн. дев'ятсот дев'яносто дев'ять 

тис. сімсот п'ять грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-06-29-006888-c

червень 2021 UA-2021-06-29-007173-c

Гвинти пломбувальні ДК 021:2015 - 42140000-2 Зубчасті 

колеса, зубчасті передачі та приводні 

елементи

4 068,00 з ПДВ чотири тис. шістдесмят вісім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-29-007660-c

липень 2021 UA-2021-07-12-002114-c

Підп'ятник та кульки ДК 021:2015 - 42140000-2 Зубчасті 

колеса, зубчасті передачі та приводні 

елементи

28 800,00 з ПДВ двадцять вісім тис. вісімсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-29-007725-c

липень 2021 UA-2021-07-12-002409-c

Лічильні механізми ДК 021:2015 - 38560000-8 Лічильники 

продукції

14 400,00 з ПДВ чотирнадцять тис. чотириста грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-29-007828-c

липень 2021 UA-2021-07-12-002563-c

Щиток ДК 021:2015 - 35120000-1 Системи та 

пристрої нагляду та охорони

2 700,00 з ПДВ даі тис. сімсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-06-29-007848-c

липень 2021 UA-2021-07-12-002781-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в 

Хмельницькому МРЕМ Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

14 999 705,00 з ПДВ чотиринадцять млн. дев'ятсот дев'яносто дев'ять 

тис. сімсот п'ять грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-06-30-002552-c

червень 2021 UA-2021-06-30-002464-c
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПС-110/35/10 "ЗТО" АТ 

"Хмельницькобленерго" для створення можливості 

приєднання біопаливної ТЕС ТОВ "БІО ЕЛЕКТРІКС" в 

Ізяславському районі Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

2 887 422,00 з ПДВ два млн. вісімсот вісімдесят сім тис. чотириста 

двадцять дві грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-06-30-002092-c

червень 2021 UA-2021-06-30-002040-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція електричних мереж АТ 

"Хмельницькобленерго" для приєднання 

комплексу з переробки органічних відходів і силосу 

в біогаз для виробництва електричної та теплової 

енергії ТОВ "Теофіпольська енергетична компанія" 

за межами населеного пункту с. Коров’є 

Новоставецької сільської ради Теофіпольського 

району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

12 041 198,00 з ПДВ дванадцять млн. сорок одна тис. сто дев'яносто 

вісім грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-06-30-002235-c

червень 2021 UA-2021-06-30-002439-c

Драбина та стрем’янка ДК 021:2015 - 44420000-0 Будівельні 

товари

479 490,00 з ПДВ чотириста сімдесят дев'ять тис. чотириста 

дев'яносто грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-01-002615-c

липень 2021 UA-2021-07-01-002670-c

Бурильно-кранова машина БКУ-1МК-Т на базі 

трактора ХТА 200 (або еквівалент) (Інвестиційна 

програма на 2021 рік - п. VІ.1.2)

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-2021-07-01-002751-c

липень 2021 UA-2021-07-01-002639-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Роботи з ремонту будівель та споруд 

по вул. Храновського, 11А (будівля гаража і служб 

інв. №00000011)

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи

1 125 895,20 з ПДВ один млн. сто двадцять п'ять тис. вісімсот 

дев'яносто п'ять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-01-002755-c

липень 2021 UA-2021-07-01-002574-c

Послуги із здійснення відомчого контролю за 

дотриманням нормативів викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами

ДК 021:2015 - 90740000-6 Послуги з 

відстеження, моніторингу забруднювачів 

і відновлення

4 650,00 без 

ПДВ

чотири тис. шістсот п'ятдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-07-02-000442-c

липень 2021 UA-2021-07-02-002546-c

Брудоочисні антиковзні решітки і накладки ДК 021:2015 - 44190000-8 Конструкційні 

матеріали різні

163 800,00 з ПДВ сто шістдесят три тис. вісімсот грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-02-001719-c

липень 2021 UA-2021-07-02-001735-c

Нафтовий газ скраплений для Волочиського РЕМ, 

Деражнянського РЕМ, Дунаєвецького РЕМ, 

Кам’янець-Подільського РЕМ, Новоушицького РЕМ 

та Ярмолинецького РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

1 490 890,00 з ПДВ один млн. чотириста дев'яносто тис. вісімсот 

дев'яносто грн. 00 коп.

відкриті торги з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-07-02-002080-c

липень 2021 UA-2021-07-02-002377-c

Нафтовий газ скраплений для Летичівського РЕМ, 

Хмельницького МРЕМ, Хмельницького РЕМ, 

Меджібізького ЦЦР та СМіТ Товариства

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

2 090 320,00 з ПДВ два млн. дев'яносто тис. триста двадцять грн. 00 

коп.

відкриті торги з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-07-02-002436-c

липень 2021 UA-2021-07-02-002688-c

Нафтовий газ скраплений для Ізяславського РЕМ, 

Красилівського РЕМ, Славутського РЕМ, 

Старокостянтинівського РЕМ, Старосинявського 

РЕМ, Старосинявського ЦЦР та Шепетівського РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і 

дистиляти

922 200,00 з ПДВ дев'ятсот двадцять дві тис. двісті грн. 00 коп. відкриті торги з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-07-02-003290-c

липень 2021 UA-2021-07-02-003260-c
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Послуги з організації та проведення науково-

практичної конференції "Проблеми якості 

електроенергії, наукове та виробниче бачення 

вирішення питання, нормативна база, виклики 

сучасності"

ДК 021:2015 - 80520000-5 Навчальні 

засоби

3 200,00 без 

ПДВ

три тис. двісті грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-07-05-002220-c

липень 2021 UA-2021-07-05-006330-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні роботи згідно 

робочого проєкту "Реконструкція приміщення 

механічної майстерні (котельні) під диспетчерський 

пункт ОДС з побутовими приміщеннями по вул. 

Красовського, 2 в м. Хмельницький"(Інвестиційна 

програма 2021 року - п.VІІ.1.1)

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи

7 837 116,00 з ПДВ сім млн. вісімсот тридцять сім тис. сто шістнадцять 

грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-07-05-002164-c

липень 2021 UA-2021-07-05-001695-c

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту 

"Електропостачання нежитлового приміщення 

Сафонова О.В. по вул. Подільській, 58 в м. 

Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

8 312,77 з ПДВ вісім тис. триста дванадцять грн. 77 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-07-05-002383-c

липень 2021 UA-2021-07-06-002854-c

Роботи по знешкодженню нафтозабруднень на ПС 

35-10 кВ

ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та 

знесення будівель і земляні роботи

1 000 000,00 з ПДВ один млн. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-05-006877-c

липень 2021 UA-2021-07-05-005427-c

Послуги з проведення випробувань з метою 

визначення вогнегасних і вогнезахисних 

властивостей вогнезахисних засобів і речовин, а 

також оброблених ними виробів, матеріалів та 

конструкцій, а саме перевірка якості вогнезахисної 

обробки дерев’яних конструкцій та відповідність ІІ 

групі вогнезахисту

ДК 021:2015 - 75250000-3 Послуги 

пожежних і рятувальних служб

32 000,00 без 

ПДВ

тридцять дві тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-05-006817-c

липень 2021 UA-2021-07-05-005613-c

Плата Tadiran Coral FlexiCom R500 ДК 021:2015 - 32550000-3 Телефонне 

обладнання

180 960,00 з ПДВ сто вісімдесят тис. дев'ятсот шістдесят грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-06-001557-c

липень 2021 UA-2021-07-06-001608-c

Обладнання для АТС ДК 021:2015 - 32550000-3 Телефонне 

обладнання

118 716,00 з ПДВ сто вісімнадцять тис. сімсот шістнадцять грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-06-001437-c

липень 2021 UA-2021-07-06-001470-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція свиноферми з відгодівлі 

свиней на 4000 голів за адресою Хмельницька 

область, Деражнянський район, с. Богданівці, вул. 

Промислова, буд. 2/12"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

71 034,00 з ПДВ сімдесят одна тис. тридцять чотири грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-06-002232-c

липень 2021 UA-2021-07-06-002422-c

Сало ДК 021:2015 - 15410000-5 Сирі олії та 

тваринні і рослинні жири

2 500,00 з ПДВ дві тис. п'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-07-06-002654-c

липень 2021

Кістки яловичі ДК 021:2015 -15710000-8 Готові корми 

для сільськогосподарських та інших 

тварин

7 450,00 з ПДВ сім тис. чотириста п'ятдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-07-06-002724-c

липень 2021
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Електропостачання магазину Товариства з 

обмеженою відповідальністю "АТБ Маркет" по вул. 

Зарічанській, 34 в м. Хмельницькому 

Хмельницького району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 117 963,00 з ПДВ один млн. сто сімнадцять тис. дев'ятсот шістдесят 

три грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-07-001621-c

липень 2021 UA-2021-07-07-001627-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Будівництво (завершення незавершеного 

будівництва торгового центру) швейної майстерні з 

виставковим залом по Проспекту Миру, 20А в м. 

Шепетівка Хмельницької області. Зовнішні мережі 

електропостачання 10 кВ"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

964 474,00 з ПДВ дев'ятсот шістдесят чотири тис. чотириста сімдесят 

чотири грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-07-002342-c

липень 2021 UA-2021-07-07-002428-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Будівництво мережі зовнішнього 

електропостачання магазину ТзОВ "АТБ-Маркет" по 

вул. Героїв Небесної Сотні, 38-А в м. Шепетівка 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

351 503,00 з ПДВ триста п'ятдесят одна тис. п'ятсот три грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-07-002447-c

липень 2021 UA-2021-07-07-002398-c

Щебінь, гранітний відсів, пісок ДК 021:2015 - 14210000-6 Гравій, пісок, 

щебінь і наповнювачі

147 000,00 з ПДВ сто сорок сім тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-08-001649-c

липень 2021 UA-2021-07-08-001901-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-75 та ПЛ-0,38 кВ 

від розвантажувальної КТП-1н в с. Шарки 

Деражнянського району Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.12)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

920 395,00 з ПДВ дев'ятсот двадцять тис. триста дев'яносто п'ять грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-09-003565-c

липень 2021 UA-2021-07-09-003671-c

Мульчер FERRI TFC-TD/F 2200 (або еквівалент) на 

базі трактора Т-150К (або еквівалент) (Інвестиційна 

програма на 2021 рік - п. VІ.1.6)

ДК 021:2015 - 34140000-0 

Великовантажні мототранспортні засоби

2 083 332,00 з ПДВ два млн. вісімдесят три тис. триста тридцять дві грн. 

00 коп.

відкриті торги з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-07-09-005597-c

липень 2021 UA-2021-07-09-005801-c

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Послуги з авторського нагляду при 

виконанні будівельно-монтажних та 

пусконалагоджувальних робіт згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-33 (проектована 

ПЛЗ 20 кВ Л-51, Л-54) від проектованої ПС 110/20 кВ 

"Калюсик" у Віньковецькому районі Хмельницької 

області" (інвестиційна програма 2021 року – 

п.I.2.1.1)

ДК 021:2015 - 93 960,00 з ПДВ дев'яносто три тис. дев'ятсот шістдесят грн. 00 коп. переговорна процедура

UA-P-2021-07-09-006501-c

липень 2021 UA-2021-07-09-007185-c
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочих 

проєктів "Модернізація системи телемеханіки 

об’єктів електричних мереж» у Хмельницькій 

області" (Інвестиційна програма 2021 року – п. 

ІІІ.1.1; ІІІ.1.2; ІІІ.1.4; ІІІ.1.6; ІІІ.1.7; ІІІ.1.8; ІІІ.1.10; 

ІІІ.1.11; ІІІ.1.12; ІІІ.1.13; ІІІ.1.14; ІІІ.1.15; ІІІ.1.16; 

ІІІ.1.17; ІІІ.1.23; ІІІ.1.25; ІІІ.1.27; ІІІ.1.31; ІІІ.1.32; 

ІІІ.1.33; ІІІ.1.34; ІІІ.1.35; ІІІ.1.36; ІІІ.1.37; ІІІ.1.38; 

ІІІ.1.39; ІІІ.1.40; ІІІ.1.41; ІІІ.1.42; ІІІ.1.43; ІІІ.1.44; 

ІІІ.1.45; ІІІ.1.46; ІІІ.1.47; ІІІ.1.48; ІІІ.1.49; ІІІ.1.50; 

ІІІ.1.51; ІІІ.1.52; ІІІ.1.53; ІІІ.1.54; ІІІ.1.55; ІІІ.1.56;)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

15 857 545,20 з ПДВ п'ятнадцять млн. вісімсот п'ятдесят сім тис. п'ятсот 

сорок п'ять грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-07-12-002144-c

липень 2021 UA-2021-07-12-001663-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - ДК 021:2015 – 45310000-3 – 

Електромонтажні роботи (Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочих 

проєктів "Модернізація системи телемеханіки 

об’єктів електричних мереж» у Хмельницькій 

області" (Інвестиційна програма 2021 року – 

п.ІІІ.1.3., п.ІІІ.1.5., п.ІІІ.1.24, п.ІІІ.1.26, п.ІІІ.1.59, 

п.ІІІ.1.60, п.ІІІ.1.61))  

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

15 905 336,40 з ПДВ п'ятнадцять млн. дев'ятсот п'ять тис. триста 

тридцять шість грн. 40 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-07-13-007368-c

липень 2021 UA-2021-07-13-006017-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-101 АТ 

«Хмельницькобленерго», винесення ділянки ПЛ з 

земельних ділянок ТОВ «Марковецький кар’єр» на 

території Хмельницького району Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

716 095,00 з ПДВ сімсот шістнадцять тис. дев'яносто п'ять грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-09-003565-c

липень 2021 UA-2021-07-13-006438-c

Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-10 на базі 

автомобіля ФОРД-ТРАНЗИТ VAN F350 L3H3 

(Інвестиційна програма 2021 року – п. VII.2.20)

ДК 021:2015 - 34130000-7 

Мототранспортні вантажні засоби

2 268 000,74 з ПДВ два млн. двісті шістдесят вісім тис. грн. 74 коп. відкриті торги з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-07-13-008763-c

липень 2021 UA-2021-07-13-007175-c

Послуги повірки техніки ДК 021:2015 - 50430000-8 Послуги з 

ремонтування і технічного 

обслуговування високоточного 

обладнання

1 985,52 з ПДВ одна тис. дев'ятсот вісімдесят п'ять грн. 52 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-07-13-009900-c

липень 2021 UA-2021-07-21-008430-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в Білогірському 

та Теофіпольському РЕМ Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 998 319,00 з ПДВ чотири млн. дев'ятсот дев'яносто вісім тис. триста 

дев'ятнадцять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-14-001776-c

липень 2021 UA-2021-07-14-001872-c



Назва предмета закупівлі

Код за Єдиним закупівельним 
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Розмір бюджетного призначення  та/або очікувана вартість 

предмета закупівлі

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Послуги з розробки проєктно-

кошторисної документації на улаштування 

автоматизованої системи диспетчерського 

управління (АСДУ) (Інвестиційна програма на 2021 

рік – п.п. ІІІ.2.6, ІІІ.2.7, ІІІ.2.8, ІІІ.2.11)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

333 720,00 з ПДВ триста тридцять три тис. сімсот двадцять грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-14-002690-c

липень 2021 UA-2021-07-14-002858-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в Волочиському 

РЕМ Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 998 319,00 з ПДВ чотири млн. дев'ятсот дев'яносто вісім тис. триста 

дев'ятнадцять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-14-003137-c

липень 2021 UA-2021-07-14-003247-c

Послуги з інженерного проектування по об'єкту: 

"Реконструкція ЗТП-675 для приєднання 

Шепетівської центральної районної лікарні КНП 

"Шепетівська багатопрофільна лікарня" по вул. В. 

Котика, 85 в м. Шепетівка Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

13 988,40 з ПДВ тринадцять тис. дев'ятсот вісімдесят вісім грн. 40 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-07-14-005323-c

липень 2021 UA-2021-07-16-005854-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Послуги з розробки проєктно-

кошторисної документації на улаштування 

автоматизованої системи диспетчерського 

управління (АСДУ) (Інвестиційна програма на 2021 

рік - п.п. ІІІ.2.28, ІІІ.2.29, ІІІ.2.48)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

212 364,00 з ПДВ двісті дванадцять тис. триста шістдесят чотири грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-14-005474-c

липень 2021 UA-2021-07-14-005667-c

Мастильні матеріали ДК 021:2015 - 09210000-4 Мастильні 

засоби

3 200 000,00 з ПДВ три млн. двісті тис. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-07-14-006207-c

липень 2021 UA-2021-07-14-006876-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-0112 та ПЛ 0,38 

кВ від КТП-35, розвантажувальної КТП-1н в с. 

Радісне Красилівського району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.1.21)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 883 077,00 з ПДВ оди млн. вісімсот вісімдесят три тис. сімдесят сім 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-15-001190-b

липень 2021 UA-2021-07-15-001324-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-0112 та ПЛ 0,38 

кВ від КТП-562, розвантажувальної КТП-2н в с. 

Радісне Красилівського району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.1.22)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 739 289,00 з ПДВ один млн. сімсот тридцять дев'ять тис. двісті 

вісімдесят дев'ять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-15-001034-b

липень 2021 UA-2021-07-15-001272-b
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція КТП-220 (заміна силового 

трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) с. 

Лажева Старокостянтинівського району 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. І.5.12)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

72 480,00 з ПДВ сімдесят дві тис. чотириста вісімдесят грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-15-001839-b

липень 2021 UA-2021-07-15-001997-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-017 та ПЛ 0,38 

кВ від розвантажувальної КТП-2н по вул. Довженка 

в м. Волочиськ Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. І.1.6)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 518 939,00 з ПДВ один млн. п'ятсот вісімнадцять тис. дев'ятсот 

тридцять дев'ять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-15-002080-b

липень 2021 UA-2021-07-15-002269-b

Хімічні речовини для обробки води ДК 021:2015 - 24960000-1 Хімічна 

продукція різна

17 400,00 з ПДВ сімнадцять тис. чотириста грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-07-16-000404-b

липень 2021 UA-2021-07-16-000418-b

Муфти термоусаджувальні кабельні ДК 021:2015 - 31340000-1 Приладдя до 

ізольованих кабелів

5 600 000,00 з ПДВ п'ять млн. шістсот тис. грн. 00 коп. відкриті торги з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-07-16-001458-b

липень 2021 UA-2021-07-16-002086-b

Лічильники електронні багатотарифні Smart 

(Інвестиційна програма 2021 року - п.п. II.2.3.3, 

II.2.3.4)

ДК 021:2015 - 38550000-5 Лічильники 1 114 000,00 з ПДВ один млн. сто чотирнадцять тис. грн. 00 коп. відкриті торги з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-07-16-000403-b

липень 2021 UA-2021-07-16-000409-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж Кам’янець-Подільського РЕМ АТ 

«Хмельницькобленерго» в м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

9 996 582,00 з ПДВ дев'ять млн. дев'ятсот дев'яносто шість тис. п'ятсот 

вісімдесят дві грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-07-16-002941-b

липень 2021 UA-2021-07-16-003102-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж Кам’янець-Подільського РЕМ АТ 

«Хмельницькобленерго» в Кам’янець-Подільському 

районі Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

9 996 582,00 з ПДВ дев'ять млн. дев'ятсот дев'яносто шість тис. п'ятсот 

вісімдесят дві грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-07-16-004736-b

липень 2021
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ «Хмельницькобленерго» в Славутському 

РЕМ Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

9 996 582,00 з ПДВ дев'ять млн. дев'ятсот дев'яносто шість тис. п'ятсот 

вісімдесят дві грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-07-16-003266-b

липень 2021 UA-2021-07-16-003373-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Проектно-вишукувальні та 

будівельно-монтажні роботи "Проектування та 

будівництво електричних мереж 0,4-10кВ для 

забезпечення виконання стандартного приєднання 

електроустановок замовників до електричних 

мереж АТ "Хмельницькобленерго" в 

Дунаєвецькому РЕМ Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

14 999 705,00 з ПДВ чотирнадцять млн. дев'ятсот дев'яносто дев'ять тис. 

сімсот п'ять грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-07-16-002593-b

липень 2021 UA-2021-07-16-002692-b

Роботи з капітального ремонту ПЛ 10 кВ Л-27 в с. 

Чорий Острів Хмельницького району Хмельницької 

області

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

14 964,86 з ПДВ чотирнадцять тис. дев'ятсот шістдесят чотири грн. 

86 коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-07-16-005448-b

липень 2021 UA-2021-07-22-000204-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочих 

проєктів "Модернізація системи телемеханіки 

об’єктів електричних мереж» у Хмельницькій 

області" (Інвестиційна програма 2021 року – 

п.ІІІ.1.9., п.ІІІ.1.18., п.ІІІ.1.19, п.ІІІ.1.20, п.ІІІ.1.21, 

п.ІІІ.1.22, п.ІІІ.1.28, п.ІІІ.1.29, п.ІІІ.1.30, п.ІІІ.1.57, 

п.ІІІ.1.58, п.ІІІ.1.62, п.ІІІ.1.63, п.ІІІ.1.64)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

30 599 291,60 з ПДВ тридцять млн. п'ятсот дев'яносто дев'ять тис. двісті 

дев'яносто одна грн. 60 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-07-19-003825-b

липень 2021 UA-2021-07-19-003274-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Капітальний ремонт ПЛ 0,38 кВ Л-1 від ЗТП-

62 в м. Старокостянтинів Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

469 571,00 з ПДВ чотириста шістдесят дев'ять тис. п'ятсот сімдесят 

одна грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-19-008522-b

липень 2021 UA-2021-07-19-006733-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту 

"Електропостачання кав'ярні ""Кармен" 

Пісковецької О.М. по просп. Миру, 92/1Б у м. 

Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

15 956,66 з ПДВ п'ятнадцять тис. дев'ятсот п'ятдесят шість грн. 66 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-07-21-008007-b

липень 2021 UA-2021-07-21-006380-b

Послуги з повірки та технічного обслуговування 

засобів вимірювальної техніки

ДК 021:2015 - 50430000-8 Послуги з 

ремонтування і технічного 

обслуговування високоточного 

обладнання

2 337,92 з ПДВ дві тис. триста тридцять сім грн. 92 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-07-23-000334-b

липень 2021 UA-2021-07-27-010761-b

Послуги з професійної підготовки, перепідготовки 

або підвищення кваліфікації працівників

ДК 021:2015 - 80340000-9 Послуги у сфері 

спеціальної освіти

1 735,00 без 

ПДВ

одна тис. сімсот тридцять п'ять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-07-23-000589-b

липень 2021 UA-2021-07-23-001486-b
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Послуги з інженерного проектування по об'єкту: 

"Будівництво трансформаторної підстанції 10/0,4кВ 

для приєднання зовнішнього освітлення 

автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль_ 

Кропивницький-Знам"янка (через Вінницю) 

км268+351 - км268+751 Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

1 322,40 з ПДВ одна тис. триста двадцять дві грн. 40 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-07-23-001577-b

липень 2021

Послуги з обов’язкового особистого страхування 

водіїв від нещасних випадків на транспорті та 

добровільного страхування від нещасних випадків 

на транспорті

ДК 021:2015 - 66512100-3 Послуги зі 

страхування від нещасних випадків

7 600,00 без 

ПДВ

сім тис. шістсот грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-07-23-002280-b

липень 2021 UA-2021-07-23-002095-b

Роботи з ремонту будівель та споруд по вул. 

Храновського, 11А (будівля гаража і служб інв. 

№00000011)

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи

1 125 895,20 з ПДВ один млн. сто двадцять п'ять тис. вісімсот 

дев'яносто п'ять грн. 20 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-26-005231-b

липень 2021 UA-2021-07-26-004753-b

Щебінь, пісок ДК 021:2015 - 14210000-6 Гравій, пісок, 

щебінь і наповнювачі

147 000,00 з ПДВ сто сорок сім тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-26-002451-b

липень 2021 UA-2021-07-26-002283-b

Набір електромонтера (Інвестиційна програма 2021 

року – п.п. VII.2.9, VII.2.19)

ДК 021:2015 - 44510000-8 Знаряддя 673 296,00 з ПДВ шістсот сімдесят три тис. двісті дев'яносто шість грн. 

00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-07-26-006089-b

липень 2021 UA-2021-07-26-005853-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Капітальний ремонт ділянки ПЛ 0,38 кВ Л-

1 від ЗТП-335 по вул. Козацькій в м. 

Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

287 578,00 з ПДВ двісті вісімдесят сім тис. п'ятсот сімдесят вісім грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-26-007215-b

липень 2021 UA-2021-07-26-006706-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" (будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту «Капітальний ремонт ПЛ 0,38кВ Л-3 від КТП-

122 в с. Глібів Новоушицького району Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

388 190,00 з ПДВ триста вісімдесят вісім тис. сто дев'яносто грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-26-008095-b

липень 2021 UA-2021-07-26-007628-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Капітальний ремонт ПЛ 0,38 кВ Л-1, 2 від 

КТП-123 в с. Глібів Новоушицького району 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 387 223,00 з ПДВ один млн. триста вісімдесят сім тис. двісті двадцять 

три грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-27-009103-b

липень 2021 UA-2021-07-27-009329-b

Розроблення проектної документації на об’єкт 

«Реконструкція ПС 110/10 кВ "ХЗТП" для 

приєднання виробничо-складських приміщень №2 

ТОВ "Карат" по вул. Пілотська, 79/1 в м. 

Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

112 820,00 з ПДВ сто дванадцять тис. вісімсот двадцять грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-27-002384-b

липень 2021 UA-2021-07-27-002400-b

Лічильники електронні однофазні та 

багатофункціональні трифазні (Інвестиційна 

програма 2021 року - п. II.2.1)

ДК 021:2015 - 38550000-5 Лічильники 11 325 720,00 з ПДВ одинадцять млн. триста двадцять п'ять тис. сімсот 

двадцять грн. 00 коп.

відкриті торги з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-07-27-002210-b

липень 2021 UA-2021-07-27-002447-b

Будівельно-монтажні роботи згідно робочого 

проєкту "Реконструкція приміщення механічної 

майстерні (котельні) під диспетчерський пункт ОДС 

з побутовими приміщеннями по вул. Красовського, 

2 в м. Хмельницький"(Інвестиційна програма 2021 

року - п.VІІ.1.1)

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи

7 837 116,00 з ПДВ сім млн. вісімсот тридцять сім тис. сто шістнадцять 

грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-07-27-010269-b

липень 2021 UA-2021-07-27-010442-b
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Обладнання для АТС ДК 021:2015 - 32550000-3 Телефонне 

обладнання

118 716,00 з ПДВ сто вісімнадцять тис. сімсот шістнадцять грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-28-001722-b

липень 2021 UA-2021-07-28-002302-b

Пластини для лазів (кігтів), шипи для лазів (кігтів), 

лази монтерські, кігті монтерські

ДК 021:2015 - 44530000-4 Кріпильні 

деталі

46 000,00 з ПДВ сорок шість тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-07-28-002360-b

серпень 2021

Ремені до лазів ДК 021:2015 - 18420000-9 Аксесуари для 

одягу

49 920,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот двадцять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-07-28-002465-b

серпень 2021 UA-2021-08-25-007728-a

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція ЗТП-525 для приєднання 

торгівельно-офісного комплексу з житловими 

приміщеннями ОК ЖБК "Висоцький" (к.н. 

6810500000:02:005:0687) в м. Нетішин 

Хмельницької області. Проектні роботи."

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

7 234,80 з ПДВ сім тис. двісті тридцять чотири грн. 80 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-07-28-002653-b

липень 2021 UA-2021-07-29-005854-b

Пруток латунний ДК 021:2015 - 14710000-1 Залізо, 

свинець, цинк, олово та мідь

49 998,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто вісім грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-07-28-002732-b

серпень 2021 UA-2021-08-04-006229-b

Обмежувачі перенапруг ОПН-10 кВ, ОПН-0,4 кВ, 

розрядники РВО-10 кВ

ДК 021:2015 - 31210000-1 Електрична 

апаратура для комутування та захисту 

електричних кіл

2 624 965,20 з ПДВ два млн. шістсот двадцять чотири тис. дев'ятсот 

шістдесят п'ять грн. 20 коп.

відкриті торги з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-07-28-002821-b

липень 2021 UA-2021-07-28-003581-b

Послуги з ремонту лічильників електричної енергії 

виробництва ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ"

ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів

95 040,00 з ПДВ дев'яносто п'ять тис. сорок грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-07-28-005083-b

серпень 2021 UA-2021-08-03-009250-b

Відповідно до абзаца 4 п.2 

частини сьомої статті 3 

Закону "Про публічні 

закупівлі" "Відсутність 

конкуренції з технічних 

причин"
ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Будівництво (завершення незавершеного 

будівництва торгового центру) швейної майстерні з 

виставковим залом по Проспекту Миру, 20А в м. 

Шепетівка Хмельницької області. Зовнішні мережі 

електропостачання 10 кВ"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

964 474,00 з ПДВ дев'ятсот шістдесят чотири тис. чотириста сімдесят 

чотири грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-29-001722-b

липень 2021 UA-2021-07-29-002369-b

Проектні роботи Реконструкція КТП-812 для 

приєднання автозаправної станції з пунктом 

обслуговування водіїв і пасажирів та АГЗП ТОВ 

"Аслан Інвест" по вул. Окружна в с. Олешин 

Хмельницького району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

5 799,60 з ПДВ п'ять тис. сімсот дев'яносто дев'ять грн. 60 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-07-29-004375-b

липень 2021 UA-2021-07-29-005721-b

Розчистка трас охоронної зони повітряної лінії 10 кВ ДК 021:2015 - ДК 021:2015: 77340000-5 

Підрізання дерев і живих огорож

260 000,00 з ПДВ двісті шістдесят тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-29-004941-b

липень 2021 UA-2021-07-29-006388-b
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" (Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція КТП-220 (заміна силового 

трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА) с. 

Лажева Старокостянтинівського району 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. І.5.12))

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

72 480,00 з ПДВ сімдесят дві тис. чотириста вісімдесят грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-30-000882-b

липень 2021 UA-2021-07-30-001105-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" (Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-0112 та ПЛ 0,38 

кВ від КТП-35, розвантажувальної КТП-1н в с. 

Радісне Красилівського району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.1.21))

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 883 077,00 з ПДВ один млн. вісімсот вісімдесят три тис. сімдесят сім 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-30-001352-b

липень 2021 UA-2021-07-30-001786-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" (Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-0112 та ПЛ 0,38 

кВ від КТП-562, розвантажувальної КТП-2н в с. 

Радісне Красилівського району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.1.22))

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 739 289,00 з ПДВ один млн. сімсот тридцять дев'ять тис. двісті 

вісімдесят дев'ять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-30-001767-b

липень 2021 UA-2021-07-30-002331-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" (Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Будівництво електричних мереж для 

приєднання багатоквартирного житлового будинку 

ТОВ "БК Нова будова 2012" по вул. Матросова, 4/3 в 

с. Мукша Китайгородська (с. Жовтневе) Кам'янець-

Подільського району, Хмельницької області")

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

488 670,00 з ПДВ чотириста вісімдесят вісісм тис. шістсот сімдесят 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-07-30-002344-b

липень 2021 UA-2021-07-30-003029-b

Пломбувальне обладнання ДК 021:2015 - 39360000-3 Пломбувальне 

обладнання

24 300,00 з ПДВ двадцять чотири тис. триста грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-02-002439-b

серпень 2021 UA-2021-08-10-007165-a

Сіль ДК 021:2015 - 15870000-7 Заправки та 

приправи

24 400,00 з ПДВ двадцять чотири тис. чотириста грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-02-002499-b

серпень 2021 UA-2021-08-28-004150-a

Послуги з обстеження та опломбування вузла 

обліку зворотних вод на території Навчально-

лікувального комплексу санаторію-профілакторію 

"Яблуневий сад".

ДК 021:2015 - 50430000-8 Послуги з 

ремонтування і технічного 

обслуговування високоточного 

обладнання

2 359,20 з ПДВ дві тис. триста п'ятдесят дев'ять грн. 20 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-02-002656-b

серпень 2021 UA-2021-08-03-005994-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Будівництво закладу охорони здоров'я та 

соціальної допомоги по вул. Матросова, 17 "в" в м. 

Кам'янці-Подільському Хмельницької області. 

Зовнішні електромережі"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

266 118,00 з ПДВ двісті шістдесят шість тис. сто вісімнадцять грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-08-03-002888-b

серпень 2021 UA-2021-08-03-003437-b
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Послуги з навчання посадових осіб з питань 

охорони праці

ДК 021:2015 - 80510000-2 Послуги з 

професійної підготовки спеціалістів

15 456,00 з ПДВ п'ятнадцять тис. чотириста п'ятдесят шість грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-03-007032-b

серпень 2021 UA-2021-08-03-008345-b

Деревні пелети ДК 021:2015 - 09110000-3 Тверде паливо 990 000,00 з ПДВ дев'ятсот дев'яносто тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-08-03-009634-b

серпень 2021 UA-2021-08-03-010764-b

Куртка утеплена ДК 021:2015 - 18230000-0 Верхній одяг 

різний

901 800,00 з ПДВ дев'ятсот одна тис. вісімсот грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-08-04-001932-b

серпень 2021 UA-2021-08-04-001927-b

Щебінь, пісок ДК 021:2015 - 14210000-6 Гравій, пісок, 

щебінь і наповнювачі

147 000,00 з ПДВ сто сорок сім тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-08-05-001515-a

серпень 2021 UA-2021-08-05-001829-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" (Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочих 

проєктів "Модернізація системи телемеханіки 

об’єктів електричних мереж» у Хмельницькій 

області" (Інвестиційна програма 2021 року – 

п.ІІІ.1.3., п.ІІІ.1.5., п.ІІІ.1.24, п.ІІІ.1.26, п.ІІІ.1.59, 

п.ІІІ.1.60, п.ІІІ.1.61))

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

15 905 336,40 з ПДВ п'ятнадцять млн. дев'ятсот п'ять тис. триста 

тридцять шість грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-08-05-001315-a

серпень 2021 UA-2021-08-05-001593-a

Обмежувачі перенапруг ОПН-10 кВ, ОПН-35 кВ, ОПН-

110кВ

ДК 021:2015 - 31210000-1 Електрична 

апаратура для комутування та захисту 

електричних кіл

934 500,00 з ПДВ дев'ятсот тридцять чотири тис. п'ятсот грн. 00 коп. відкриті торги з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-08-05-002708-a

серпень 2021 UA-2021-08-05-003418-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" (Послуги з розробки проєктно-

кошторисної документації на улаштування 

автоматизованої системи диспетчерського 

управління (АСДУ) (Інвестиційна програма на 2021 

рік - п.п. ІІІ.2.28, ІІІ.2.29, ІІІ.2.48))

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

212 364,00 з ПДВ двісті дванадцять тис. триста шістдесят чотири грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-08-06-001722-a

серпень 2021 UA-2021-08-06-002798-a

Мережеве обладнання ДК 021:2015 - 32420000-3 Мережеве 

обладнання

602 000,00 з ПДВ шістсот дві тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-08-06-003051-a

серпень 2021 UA-2021-08-06-003391-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція зовнішніх електричних 

мереж для приєднання реконструкції 

незавершеного будівництва під житловий будинок 

(з використанням існуючих фундаментів без змін 

зовнішніх геометричних розмірів) (5-ти поверховий 

56-ти квартирний житловий будинок) ОК "Даймонд 

Преміум" по вул. Пушкінській, 53а в м. Кам'янець-

Подільському Хмельницької області. Будівництво 

КЛ-0,4кВ"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

235 660,00 з ПДВ двісті тридцять п'ять тис. шістсот шістдесят грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-08-06-006571-a

серпень 2021 UA-2021-08-06-006625-a
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція зовнішніх електричних 

мереж для приєднання реконструкції 

незавершеного будівництва під житловий будинок 

(з використанням існуючих фундаментів без змін 

зовнішніх геометричних розмірів) (5-ти поверховий 

56-ти квартирний житловий будинок) ОК "Даймонд 

Преміум" по вул. Пушкінській, 53а в м. Кам’янець-

Подільському Хмельницької області. Реконструкція 

ТП-113"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

488 993,00 з ПДВ чотириста вісімдесят вісім тис. дев'ятсот дев'яносто 

три грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-08-06-007634-a

серпень 2021 UA-2021-08-06-007806-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" - Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Будівництво зовнішніх електричних мереж 

для приєднання деревообробного цеху ТОВ 

"Аккорд Імпорт" по вул. Приміській, 2/4 в с. 

Копистин Хмельницького району Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

2 972 081,00 з ПДВ два млн. дев'ятсот сімдесят дві тис. вісімдесят одна 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-08-09-003683-a

серпень 2021 UA-2021-08-09-003796-a

Силікагель КСКГ ДК 021:2015 - 24310000-0 Основні 

неорганічні хімічні речовини

45 000,00 з ПДВ сорок п'ять тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-08-09-006614-a

серпень 2021 UA-2021-08-09-006250-a

Послуги з налаштування (доопрацювання) бази 

автоматизованої системи обліку

ДК 021:2015 - 72260000-5 Послуги, 

пов’язані з програмним забезпеченням

43 700,00 без 

ПДВ

сорок три тис. сімсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-09-007074-a

серпень 2021 UA-2021-08-13-006595-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Будівництво 

зовнішніх електромереж для електропостачання 

нежитлового приміщення №0/1, м. Нетішин, вул. 

Лісова 10/3, Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

12 327,88 з ПДВ дванадцять тис. триста двадцять сім грн. 88 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-09-007354-a

серпень 2021 UA-2021-08-09-006914-a

Мульчер FERRI TFC-TD/F 2200 (або еквівалент) на 

базі трактора Т-150К (або еквівалент) (Інвестиційна 

програма на 2021 рік - п. VІ.1.6)

ДК 021:2015 - 34140000-0 

Великовантажні мототранспортні засоби

2 083 332,00 з ПДВ два млн. вісімдесят три тис. триста тридцять дві грн. 

00 коп.

відкриті торги з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-08-10-007950-a

серпень 2021 UA-2021-08-10-010076-a

Послуги з обов’язкового особистого страхування 

водіїв від нещасних випадків на транспорті та 

добровільного страхування від нещасних випадків 

на транспорті

ДК 021:2015 - 66510000-8 Страхові 

послуги

7 600,00 без 

ПДВ

сім тис. шістсот грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-08-10-009885-a

серпень 2021 UA-2021-08-10-011747-a

Олива трансформаторна Т-1500 ДК 021:2015 - 09210000-4 Мастильні 

засоби

1 089 456,00 з ПДВ один млн. вісімдесят дев'ять тис. чотириста 

п'ятдесят шість грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-08-05-001315-a

серпень 2021 UA-2021-08-11-006292-a

Пояс монтерський,строп канатний ДК 021:2015 - 39520000-3 Готові 

текстильні вироби

49 400,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. чотириста грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-12-007700-a

серпень 2021 UA-2021-08-25-002173-a

Фал рятувальний канатний з карабіном та петлею ДК 021:2015 - 39540000-9 Вироби різні з 

канату, мотузки, шпагату та сітки

35 000,00 з ПДВ тридцять п'ять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-12-007832-a

серпень 2021 UA-2021-08-25-000565-a6
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предмета закупівлі

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" (Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПС-110/10 кВ "ІПП" для 

приєднання ТОВ "Старокостянтинівський 

олійноекстраційний завод" по вул. Франка, 55 в м. 

Старокостянтинів, Хмельницької області")

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

19 254 334,00 з ПДВ дев'ятнадцять млн. двісті п'ятдесят чотири тис. 

триста тридцять чотири грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-08-16-003314-a

серпень 2021 UA-2021-08-16-003349-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Приміщення 

зимового саду - ТОВ "Ресторан Проскурів" по вул. 

Проскурівського підпілля, 203 в м. Хмельницькому 

(зовнішні електромережі 0,4кВ/ нове будівництво)"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

14 941,90 з ПДВ чотирнадцять тис. дев'ятсот сорок одна грн. 90 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-16-005600-a

серпень 2021 UA-2021-08-16-005560-a

Металопрокат ДК 021:2015 - 14620000-3 Сплави 4 175 900,00 з ПДВ чотири млн. сто сімдесят п'ять тис. дев'ятсот грн. 00 

коп.

відкриті торги

UA-P-2021-08-16-006401-a

серпень 2021 UA-2021-08-16-006412-a

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція ЗТП 10/0,4кВ №43 для приєднання 4-

х поверхового 30-ти квартирного житлового 

будинку з вбудованими приміщеннями 

громадського призначення та окремо 

розташованими господарськими спорудами Худик 

С.Я. на площі Польський ринок, 11 в м. Кам'янець-

Подільський Хмельницької обл."

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

7 279,28 з ПДВ сім тис. двісті сімдесят дев'ять грн. 28 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-16-007468-a

серпень 2021 UA-2021-08-26-005822-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 

будівництва" (Будівельно-монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 

проекту "Реконструкція ПС-110/35/10 кВ 

"Старокостянтинів" для приєднання ТОВ 

"Старокостянтинівський олійноекстраційний завод" 

по вул. Франка, 55 в м. Старокостянтинів, 

Хмельницької області")

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

25 739 657,00 з ПДВ двадцять п'ять млн. сімсот тридцять дев'ять тис. 

шістсот п'ятдесят сім грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-08-16-007897-a

серпень 2021 UA-2021-08-16-007700-a

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція ПС 35/10 кВ "Адампіль" для 

приєднання ТОВ "Елеватор Буд Інвест" по вул. Л. 

Українки, 1А в с. Адампіль Старосинявського району 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

36 117,98 з ПДВ тридцять шість тис. сто сімнадцять грн. 98 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-25-003550-a

серпень 2021 UA-2021-08-26-005569-a

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція ЗТП 10/0,4кВ №84 для приєднання 

медичного закладу ПП "Міламед" по вул. 

Проскурівській, 13 в м. Хмельницький 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

14 558,57 з ПДВ чотирнадцять тис. п'ятсот п'ятдесят вісім грн. 57 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-25-006675-a

серпень 2021 UA-2021-08-31-004449-a

Молоко ДК 021:2015 - 15510000-6 Молоко та 

вершки

5 000,00 з ПДВ п'ять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-25-006892-a

серпень 2021 UA-2021-08-31-000485-a
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предмета закупівлі

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Нове будівництво 

мережі зовнішнього електропостачання майнового 

комплексу ТОВ "Майдан-Вільський кар'єр", за 

межами с. Новаки, Полонський район, 

Хмельницька область (кад. 

№6823681000:08:003:0010). Будівництво КЛ 35 кВ"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

375 042,00 з ПДВ триста сімдесят п'ять тис. сорок дві грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-08-25-007004-a

серпень 2021 UA-P-2021-08-25-007004-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ЗТП-

2 в смт. Ярмолинці Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п.І.5.21)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 214 024,00 з ПДВ один млн. двісті чотирнадцять тис. двадцять чотири 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-08-25-007724-a

серпень 2021 UA-2021-08-25-009747-a

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Облаштування системи телемеханіки для 

окремих підстанцій Віньковецького РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго" :ПС 110/35/10кВ 

"Віньківці" (Інвестиційна програма 2021року - 

п.ІІІ.1.29)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

19 369,00 з ПДВ дев'ятнадцять тис. триста шістдесят дев'ять грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-25-008584-a

серпень 2021 UA-2021-08-31-004233-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Будівництво РП-

10кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по вул. Трудова, 

1/1Б з КЛ 10 кВ від ПС 110/10 кВ "Лезнево" в м. 

Хмельницькому" (Інвестиційна програма 2021 року 

– п. І.5.1)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

8 802 893,00 з ПДВ вісім млн. вісімсот дві тис. вісімсот дев'яносто дві 

грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-08-25-008746-a

серпень 2021 UA-2021-08-25-010811-a

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Модернізація системи телемеханіки для 

окремих підстанцій Славутського РЕМ: Славутський 

РЕМ" (Інвестиційна програма 2021року - п.ІІІ.1.61)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

24 625,00 з ПДВ двадцять чотири тис. шістсот двадцять п'ять грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-25-008735-a

серпень 2021 UA-2021-08-31-004178-a

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування автоматизованої системи 

управління (АСДТУ) Теофіпольського РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго" (третя черга) ПС 110/10 кВ 

"Волиця" (Інвестиційна програма 2021року - 

п.ІІІ.1.2)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

3 187,00 з ПДВ три тис. сто вісімдесят сім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-25-009003-a

вересень 2021 UA-2021-09-08-006292-c

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування автоматизованої системи 

управління (АСДТУ) Теофіпольського РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго" (третя черга) ПС 35/10 кВ 

"Мануїльськ" (Інвестиційна програма 2021року - 

п.ІІІ.1.1)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

5 087,00 з ПДВ п'ять тис. вісімдесят сім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-25-009156-a

серпень 2021

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Модернізація системи телемеханіки для 

окремих підстанцій Летичівського РЕМ: 

Летичівський РЕМ" (Інвестиційна програма 

2021року - п.ІІІ.1.60)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

24 598,00 з ПДВ двадцять чотири тис. п'ятсот дев'яносто вісім грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-25-009239-a

серпень 2021 UA-2021-08-31-004111-a

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування автоматизованої системи 

управління (АСДТУ) Красилівського РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго" (третя черга) ПС 35/10 кВ 

"Чернелівка" (Інвестиційна програма 2021року - 

п.ІІІ.1.4)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

5 385,00 з ПДВ п'ять тис. триста вісімдесят п'ять  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-25-009368-a

серпень 2021 UA-2021-08-30-007574-a
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Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Облаштування системи телемеханіки для 

окремих підстанцій Хмельницького РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго" :ПС 35/10 кВ "Лісові 

Гринівці" (Інвестиційна програма 2021року - 

п.ІІІ.1.28)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

23 694,00 з ПДВ двадцять три тис. шістсот дев'яносто чотири грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-25-009676-a

вересень 2021 UA-2021-09-08-006526-c

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Облаштування системи телемеханіки для 

окремих підстанцій Старокостянтинівського РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго" Автоматизована система 

диспечерського управління ДП ОДГ 

Старокостянтинівського РЕМ (Інвестиційна 

програма 2021року - п.ІІІ.1.62)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

34 625,00 з ПДВ тридцять чотири тис. шістсот двадцять п'ять грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-26-002001-a

серпень 2021 UA-2021-08-31-004293-a

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Створення першої черги автоматизованої 

системи диспечерського управління (АСДТУ) 

Кам'янець-Подільського МРЕМ. Телемеханізація 

для "РП-2" Кам'янець-Подільського МРЕМ 

(Інвестиційна програма 2021року - п.ІІІ.1.37)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 064,00 з ПДВ чотири тис. шістдесят чотири грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-26-002171-a

серпень 2021 UA-2021-08-31-004056-a

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Створення першої черги автоматизованої 

системи диспечерського управління (АСДТУ) 

Кам'янець-Подільського РЕМ. Телемеханізація.:ПС 

35кВ "Крушанівка" (Інвестиційна програма 

2021року - п.ІІІ.1.33)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 002,00 з ПДВ чотири тис. дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-26-002280-a

серпень 2021 UA-2021-08-31-000413-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Будівництво 

зовнішніх електричних мереж для приєднання 

нового будівництва торгівельно-розважального 

центру на ділянці незавершеного будівництва 

автосалону в комплексі з ПТО автомобілів, 

мотелем, торгівельним центром ТОВ "Тандем 

Поділля" по проспекту Грушевського (навпроти ПТУ 

№6) в м. Кам'янець-Подільському Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

5 774 845,00 з ПДВ п'ять млн. сімсот сімдесят чотири тис. вісімсот сорок 

п'ять грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-08-26-003666-a

серпень 2021 UA-2021-08-26-008643-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція РУ 

10 кВ ЗТП 10/0,4 кВ №544 для приєднання 

виробничо-складських приміщень ТОВ "Тісмел" по 

вул. Красовського, 17 в м. Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

581 305,00 з ПДВ п'ятсот вісімдесят одна тис. триста п'ять грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-08-26-004153-a

серпень 2021 UA-2021-08-26-009095-a
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Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ПС 

110/10 "ЗЛМК" для приєднання нового будівництва 

торгівельно-розважального центру на ділянці 

незавершеного будівництва автосалону в комплексі 

з ПТО автомобілів, мотелем, торгівельним центром 

ТОВ "Тандем Поділля" по проспекту Грушевського 

(навпроти ПТУ №6) в м. Кам'янець-Подільському 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 036 111,00 з ПДВ один млн. тридцять шість тис. сто одинадцять грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-08-26-008410-a

серпень 2021 UA-2021-08-26-015018-a

Запасні частини для транспортних засобів ДК 021:2015 - 34330000-9 Запасні 

частини до вантажних транспортних 

засобів, фургонів та легкових 

автомобілів

700 000,00 з ПДВ сімсот тис. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-08-26-008661-a

серпень 2021 UA-2021-08-26-015196-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Капітальний 

ремонт ПЛ-10 кВ Л-22 (в проміжку між опорами 

№45-47) в с. Шатава Кам'янець-Подільського 

району, Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

109 874,00 з ПДВ сто дев'ять тис. вісімсот сімдесят чотири грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-08-27-002840-a

серпень 2021 UA-2021-08-27-006446-a

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

обладнання котелень

ДК 021:2015 - 50720000-8 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

систем центрального опалення

245 500,00 з ПДВ двісті сорок п'ять тис. п'ятсот грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-08-27-002840-a

серпень 2021 UA-2021-08-27-014439-a

Послуги з професійної підготовки, перепідготовки 

або підвищення кваліфікації працівників з питань 

охорони праці

ДК 021:2015 - 80530000-8 Послуги у сфері 

професійної підготовки

1 050,00 без 

ПДВ

одна тис. п'ятдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-28-001634-a

серпень 2021 UA-2021-08-28-003896-a

Обмотки ТМ-630 ДК 021:2015 - 31160000-5 Частини 

електродвигунів, генераторів і 

трансформаторів

43 260,00 з ПДВ сорок три тис. двісті шістдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-28-002332-a

вересень 2021 UA-2021-09-06-009466-c

Послуги з інженерного проектування по об'єкту: 

"Реконструкція ЗТП-241 та ЗТП-295 для приєднання 

житлового комплексу БВ ТзОВ "Рокор" по просп. 

Грушевського, 50 (на час проведення будівельних 

робіт просп. Грушевського, 50/1) в м. Кам'янець-

Подільському Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

17 491,20 з ПДВ сімнадцять тис. чотириста дев'яносто одна грн. 20 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-30-002371-a

серпень 2021 UA-2021-08-31-004430-a

Послуги з інженерного проектування по об'єкту: 

"Реконструкція зовнішніх електричних мереж для 

приєднання виробничо-скалдського приміщення 

ПП "ВАЛІМАРК-БІЗ" по пров. Подільському, 9 в с. 

Підлісне Деражнянського району Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

34 202,62 з ПДВ тридцять чотири тис. двісті дві грн. 62 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-30-002468-a

вересень 2021 UA-2021-08-31-004400-a

Послуги з обов’язкового особистого страхування 

водіїв від нещасних випадків на транспорті та 

добровільного страхування від нещасних випадків 

на транспорті

ДК 021:2015 - 66510000-8 Страхові 

послуги

7 600,00 без 

ПДВ

сім тис. шістсот грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-08-30-002933-a

серпень 2021 UA-2021-08-30-003087-a

Магніт гальма до талі 3,2т ДК 021:2015 - 31640000-4 Машини та 

апарати спеціального призначення

10 440,00 з ПДВ десять тис. чотириста сорок грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-30-004640-a

серпень 2021 UA-2021-08-30-004891-a
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Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ЗТП 

10/0,4 кВ №276 для приєднання магазину ПП 

"Славутич-Поділля" по вул. Інститутській, 10 в м. 

Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

210 253,00 з ПДВ двісті десять тис. двісті п'ятдесят три грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-08-30-005814-a

серпень 2021 UA-2021-08-30-007060-a

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Модернізація системи телемеханіки для 

окремих підстанцій Славутського РЕМ: ПС 35/10 кВ 

"Головлі" у Хмельницькій області"

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

18 692,00 з ПДВ вісімнадцять тис. шістсот дев'яносто дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-31-000403-a

вересень 2021 UA-2021-09-06-009628-c

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об"єкту: "Модернізація системи телемеханіки для 

окремих підстанцій Ізяславського РЕМ у 

Хмельницькій області"

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

24 627,00 з ПДВ двадцять чотири тис. шістсот двадцять сім грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-31-000439-a

вересень 2021 UA-2021-09-06-009439-c

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об"єкту: "Облаштування (модернізація) системи 

телемеханіки для окремих підстанцій 

Старокостянтинівського РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго": ПС 35/10кВ "Іршики". УКХ 

радіозв'язок"

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

2 760,00 з ПДВ дві тис. сімсот шістдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-31-000476-a

вересень 2021 UA-2021-09-06-009296-c

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об"єкту: "Створення системи телемеханіки для 

окремих підстанцій Віньковецького РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго" ДП ОДГ Віньковецького 

РЕМ"

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

996,00 з ПДВ дев'ятсот дев'яносто шість грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-31-000519-a

вересень 2021 UA-2021-09-06-009170-c

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту 

"Електропостачання нежитлового приміщення 

Модена І.В. по вул. Незалежності, 47а/1 в м. 

Волочиськ Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

29 275,01 з ПДВ двадцять п'ять тис. двісті сімдесят п'ять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-31-000577-a

вересень 2021 UA-2021-09-03-001349-c

Послуги з питань навчання використання 

англійської мови у господарській діяльності

ДК 021:2015 - 80580000-3 Викладання 

мовних курсів

49 900,00 без 

ПДВ

сорок дев'ять тис. дев'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-31-000604-a

вересень 2021 UA-2021-09-10-000538-c

Послуги з технічного обслуговування, ремонту і 

державної повірки електролічильника типу ЕТ 

виробництва заводу "Елвін"

ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів

263 952,00 з ПДВ двісті шістдесят три тис. дев'ятсот п'ятдесят дві грн. 

00 коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-31-001312-a 

Відповідно до абзацу 4 пункту 2 

розділу 7 статті 3 Закону України 

"Про публічні закупівлі": 

відсутність конуренції з 

технічних причин, яка має бути 

документально підтверджена 

замовником.

вересень 2021 UA-2021-09-13-001225-b

Послуги з інженерного проектування по об'єкту: 

"Реконструкція ЗТП 60 та ЗТП-167 для приєднання 

торгового центру з складськими приміщеннями та 

закладом харчування ПП "Укрстандарт Плюс" по 

вул. Купріна, 65 в м. Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

25 021,20 з ПДВ двадцять п'ять тис. двадцять одна грн. 20 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-31-004319-a

вересень 2021 UA-2021-08-31-004189-a



Назва предмета закупівлі
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Послуги з інженерного проектування по об'єкту: 

"Реконструкція ЗТП 10/0,4 кВ № 667 для 

приєднання магазину ТзОВ "АТБ-Маркет" по вул. 

Героїв Небесної Сотні, 38-А в м. Шепетівка 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

9 500,00 з ПДВ дев'ять тис. п'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-08-31-004403-a

вересень 2021 UA-2021-08-31-004289-a

Запасні частини для ремонту ПК ДК 021:2015 - 30230000-0 Комп’ютерне 

обладнання

336 000,00 з ПДВ триста тридцять шість тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-01-001452-a

вересень 2021 UA-2021-09-01-001315-a

Запасні частини для ремонту серверів ДК 021:2015 - 30230000-0 Комп’ютерне 

обладнання

181 100,00 з ПДВ сто вісімдесят одна тис. сто грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-01-002084-a

вересень 2021 UA-2021-09-01-001910-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту 

"Електропостачання нежитлового приміщення 

Пенкаля С.Б. по вул. Пілотській, 117/1 у м. 

Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

3 391,40 з ПДВ три тис. триста дев'яносто одна грн. 40 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-01-005765-a

вересень 2021 UA-2021-09-15-002773-b

Програмне забезпечення для процесу надання 

послуги з приєднання

ДК 021:2015 - 48440000-4 Пакети 

програмного забезпечення для 

фінансового аналізу та бухгалтерського 

обліку

1 000 000,00 без 

ПДВ

один млн. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-09-01-005726-a

вересень 2021 UA-2021-09-01-005492-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція РП 

10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ №1 (винос РП з 

будівлі майстерні Славутського РЕМ) по вул. 

Ярослава Мудрого, 15 в м. Славута Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. 

І.5.11)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

2 748 217,00 з ПДВ два млн. сімсот сорок вісім  тис. двісті сімнадцять 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-02-001956-a

вересень 2021 UA-2021-09-02-001860-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Капітальний 

ремонт автомобільної дороги загального 

користування державного значення М-12 Стрий - 

Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка (через м. 

Вінниця) км 265+000 - км 270+000. Зовнішні 

електричні мережі"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

614 093,00 з ПДВ шістсот чотирнадцять тис. дев'яносто три грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-02-002911-a

вересень 2021 UA-2021-09-02-002909-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту «Реконструкція 

зовнішніх електричних мереж для приєднання лінії 

по віджиму соняшника та виготовлення олії ФОП 

Мендрик А. А. по вул. Миру, 120А в м. Деражня 

Хмельницької області»

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

360 575,00 з ПДВ триста шістдесят тис. п'ятсот сімдесят п'ять грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-02-002571-a

вересень 2021 UA-2021-09-02-002683-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Технічне 

переоснащення КЛ 10 кВ від ТП-622 до ТП-620 в м. 

Шепетівка Хмельницької області" (Інвестиційна 

програма на 2021 рік - п. І.3.5)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

909 866,00 з ПДВ дев'ятсот дев'ять тис. вісімсот шістдесят шість грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-02-002048-a

вересень 2021 UA-2021-09-02-002520-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Будівництво 

трансформаторної підстанції 10/0,4кВ для 

приєднання зовнішнього освітлення автомобільної 

дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-

Знам’янка (через Вінницю) на ділянці км268+351 – 

км268+751 Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

97 038,00 з ПДВ дев'яносто сім тис. тридцять вісім грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-02-003195-a

вересень 2021 UA-2021-09-02-003715-a
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Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ПЛ 

10 кВ Л-27 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-233 та 

розвантажувальної КТП-4н в с. Захарівці 

Хмельницького району Хмельницької області" 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. І.1.42)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 961 034,00 з ПДВ один млн. дев'ятсот шістдесят одна тис. тридцять 

чотири грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-02-004081-a

вересень 2021 UA-2021-09-02-004138-a

Металопрокат ДК 021:2015 - 4 175 900,00 з ПДВ чотири млн. сто сімдесят п'ять тис. дев'ятсот грн. 00 

коп.

відкриті торги

UA-P-2021-09-02-006652-a

вересень 2021 UA-2021-09-02-006620-a

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування автоматизованої системи 

диспетчерського управління (АСДТУ) 

Старосинявського РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго"(третя черга) ДП 

Старосинявський РЕМ (інвестиційна програма 2021 

року - п.III.1.54)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

7 000,00 з ПДВ сім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-03-000387-c

вересень 2021 UA-2021-09-15-002600-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Облаштування системи телемеханіки для 

окремих підстанцій Старокостянтинівського РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго": ПС 35/10кВ "Миролюбне" 

(інвестиційна програма 2021 року - п.III.1.9)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

19 391,00 з ПДВ дев'ятнадцять тис. триста дев'яносто одна грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-03-000434-c

вересень 2021

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Технічне переоснащення КЛ 10кВ від ТП-

622 до ТП-620 в м. Шепетівка Хмельницької 

області" (інвестиційна програма 2021 року - п.I.3.5)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

9 184,00 з ПДВ дев'ять тис. сто вісімдесят чотири грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-03-000486-c

вересень 2021 UA-2021-09-06-009127-c

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Будівництво 

зовнішніх електричних мереж для приєднання 

багатоквартирного житлового будинку із 

вбудованими приміщеннями соціально-побутового 

призначення по вул. Пушкінській, 47 в м. Кам’янець-

Подільському Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

70 363,00 з ПДВ сімдесят тис. триста шістдесят три грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-03-000500-c

вересень 2021 UA-2021-09-03-000772-c

Послуги з інженерного проектування по об'єкту: 

"Реконструкція ТП-83 для приєднання нежитлового 

приміщення з вбудованими житловими кімнатами 

Мазура С.Ю. по вул. Пушкінський узвіз, 8 в м. 

Кам'янець-Подільському Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

18 132,00 з ПДВ вісімнадцять тис. сто тридцять дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-03-001266-c

вересень 2021 UA-2021-09-03-001217-c

Послуги з переобладнання автомобіля Citroen 

Jumper L3H2 - за ДК 021:2015 – 50110000-9 (Послуги 

з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання)

ДК 021:2015 - 50110000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання

150 000,00 без 

ПДВ

сто п'ятдесят грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-09-03-007242-c

вересень 2021 UA-2021-09-03-007365-c

Роботи з ремонту будівель та споруд Шепетівського 

РЕМ (будинок гаражів на 5 автомобілів інв. № 

00000661)

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи

195 000,00 з ПДВ сто дев'яносто п'ять тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-06-002103-c

вересень 2021 UA-2021-09-06-002553-c
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Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція РУ-

10кВ ПС 110/35/10 кВ "Деражня" для приєднання 

лінії по віджиму соняшника та виготовлення олії 

ФОП Мендрик А.А. по вул. Миру, 120-А в м. 

Деражня Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

366 122,00 з ПДВ триста шістдесят шість тис. сто двадцять дві грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-06-003872-c

вересень 2021 UA-2021-09-06-003760-c

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Нове будівництво 

мережі зовнішнього електропостачання торгового 

центру з складськими приміщеннями та закладами 

харчування ПП "Укрстандарт Плюс" по вул. Купріна, 

65 в м. Хмельницький. Будівництво КЛ 10 кВ"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 259 336,00 з ПДВ один млн. двісті п'ятдесят дев'ять тис. триста 

тридцять шість грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-06-005597-c

вересень 2021 UA-2021-09-06-005401-c

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Будівництво 

житлового комплексу (І черга: 9-ти поверховий 128-

ми квартирний житловий будинок з вбудовано-

прибудованими приміщеннями соціально-

побутового призначення та амбулаторії сімейної 

медицини; ІІ черга: 10-ти поверховий 175-ти 

квартирний житловий будинок з вбудованими 

приміщеннями громадського призначення та 

приміщень підліткового клубу по п-ту. 

Грушевського, 50 (на час проведення будівельних 

робіт п-ту. Грушевського, 50/1) в м. Кам'янець-

Подільський Хмельницької обл. Зовнішні мережі 

електропостачання КЛ 10 кВ"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

794 598,00 з ПДВ сімсот дев'яносто чотири тис. пятсод дев'яносто 

вісім грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-06-007173-c

вересень 2021 UA-2021-09-06-006868-c

Послуги технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Облаштування системи телемеханіки для 

окремих підстанцій Старокостянтинівського РЕМ 

АТ"Хмельницькобленерго": ПС 35/10 кВ 

"Миролюбне"" (інвестиційна програма 2021 року – 

ІІІ.1.9)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

19 391,00 з ПДВ дев'ятнадцять тис. триста дев'яносто одна грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-06-009298-c

вересень 2021 UA-2021-09-06-008883-c

Прилади освітлення ДК 021:2015 - 31530000-0 Частини до 

світильників та освітлювального 

обладнання

978 000,00 з ПДВ дев'ятсот сімдесят вісім тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-06-010013-c

вересень 2021 UA-2021-09-06-010116-c

Олива трансформаторна Т-1500 ДК 021:2015 - 09210000-4 Мастильні 

засоби

1 089 456,00 з ПДВ один мільйон вісімдесят дев'ять тис. чотириста 

п'ятдесят шість грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-09-07-000527-c

вересень 2021 UA-2021-09-07-000685-c

Дефектоскоп УД-З-71 (Інвестиційна програма на 

2021 рік - п. VІІ.2.26)

ДК 021:2015 - 38420000-5 Прилади для 

вимірювання витрати, рівня та тиску 

рідин і газів

180 000,00 з ПДВ сто вісімдесят тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-07-001748-c

вересень 2021 UA-2021-09-07-001899-c

Обладнання для ремонту комп'ютерної мережі ДК 021:2015 - 32420000-3 Мережеве 

обладнання

265 460,00 з ПДВ двісті шістдесят п'ять тис. чотириста шістдесят грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-07-002177-c

вересень 2021 UA-2021-09-07-002522-c
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Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування автоматизованої системи 

диспетчерського управління (АСДУ) 

Ярмолинецького РЕМ (третя черга): ПС 35/110 кВ 

"Жилинці" (Інвестиційна програма 2021 року - п. ІІІ. 

1.27)"

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 107,00 з ПДВ чотири тис. сто сім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-003300-c

вересень 2021 UA-2021-09-15-002813-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування другої черги АСДТУ 

підстанцій Віньковецького РЕМ: ПС 35/10 кВ 

"Охримівці" (Інвестиційна програма 2021 року - п. 

ІІІ. 1.31)"

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

2 776,00 з ПДВ дві тис. сімсот сімдесят шість грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-003437-c

вересень 2021 UA-2021-09-15-002289-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування автоматизованої системи 

управління (АСДТУ) Красилівського РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго"(третя черга) ПС 110/10 кВ 

"Красилів" (Інвестиційна програма 2021 року - п. 

ІІІ.1.8)"

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

5 709,00 з ПДВ п'ять тис. сімсот дев'ять  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-003584-c

вересень 2021 UA-2021-09-15-001431-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Створення першої черги автоматизованої 

системи диспетчерського управління (АСДТУ) 

Кам'янець-Подільського РЕМ. Телемеханізація: ПС 

35 кВ "Вихватнівці"" (Інвестиційна програма 2021 

року – ІІІ.1.34)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 103,00 з ПДВ чотири тис. сто три грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-003923-c

вересень 2021 UA-2021-09-15-001748-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Модернізація системи телемеханіки для 

окремих підстанцій Ізяславського РЕМ: 35/10 кВ 

"Нове село" у Хмельницькій області" (Інвестиційна 

програма 2021 року – ІІІ.1.5)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

22 320,00 з ПДВ двадцять дві тис. триста двадцять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-004113-c

вересень 2021 UA-2021-09-14-005754-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Створення першої черги автоматизованої 

системи диспетчерського управління (АСДТУ) 

Городоцького РЕМ. Телемеханізація для "РП-1" 

Городоцького РЕМ" (Інвестиційна програма 2021 

року – ІІІ.1.38)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 151,00 з ПДВ чотири тис. сто п'ятдесят одна грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-004307-c

вересень 2021 UA-2021-09-13-013323-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування другої черги АСДТУ 

Летичівського РЕМ АТ "Хмельницькобленерго" ПС 

35/10 кВ "Меджибіж"" (Інвестиційна програма 2021 

року - п. ІІІ. 1.13)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

5 415,00 з ПДВ п'ять тис. чотириста п'ятнадцять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-004452-c

вересень 2021 UA-2021-09-13-009070-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-27 та ПЛ 0,38 кВ 

від КТП-233 та розвантажувальної КТП-4н в с. 

Захарівці Хмельницького району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма 2021 року - п. 

І.1.42)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

23 859,00 з ПДВ двадцять три тис. вісімсот п'ятдесят дев'ять грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-004654-c

вересень 2021 UA-2021-09-14-002068-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Створення першої черги автоматизованої 

системи диспетчерського управління (АСДТУ) 

Хмельницького МРЕМ. Телемеханізація для "РП-31" 

Хмельницького МРЕМ" (Інвестиційна програма 

2021 року – ІІІ.1.44)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

3 413,00 з ПДВ три тис. чотириста тринадцять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-006180-c

вересень 2021 UA-2021-09-15-001577-b
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Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування автоматизованої системи 

управління (АСДТУ) Шепетівського РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго"(третя черга) ПС 35/10 кВ 

"Судилків" (Інвестиційна програма 2021 року - п. 

ІІІ.1.25)"

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

2 998,00 з ПДВ дві тис. дев'ятсот дев'яносто вісім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-006323-c

вересень 2021 UA-2021-09-13-013482-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Облаштування систем телемеханіки для 

окремих підстанцій Хмельницького РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго": Автоматизована система 

диспетчерського управління ДП ОДГ 

Хмельницького РЕМ" (Інвестиційна програма 2021 

року – ІІІ.1.58)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

27 866,00 з ПДВ двадцять сім тис. вісімсот шістдесят шість грн. 00 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-006417-c

вересень 2021 UA-2021-09-13-013926-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування другої черги АСДТУ 

Летичівського РЕМ АТ "Хмельницькобленерго" ПС 

35/10 кВ "Новокостянтинів" (Інвестиційна програма 

2021 року - п. ІІІ.1.15)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

3 197,00 з ПДВ три тис. сто дев'яносто сім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-006504-c

вересень 2021 UA-2021-09-14-002008-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Облаштування систем телемеханіки для 

окремих підстанцій Віньковецького РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго" ПС 35/10кВ "Дашківці"" 

(інвестиційна програма 2021 року – ІІІ.1.30)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

18 650,00 з ПДВ вісімнадцять тис. шістсот п'ятдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-006420-c

вересень 2021 UA-2021-09-13-008666-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування другої черги АСДТУ 

Летичівського РЕМ АТ "Хмельницькобленерго" ПС 

35/10 кВ "Козачки"" (Інвестиційна програма 2021 

року - п. ІІІ. 1.12)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

2 790,00 з ПДВ дві тис. сімсот дев'яносто грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-006359-c

вересень 2021 UA-2021-09-13-013854-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування другої черги АСДТУ 

Летичівського РЕМ АТ "Хмельницькобленерго" ДП 

Летичівський РЕМ" (Інвестиційна програма 2021 

року - п. ІІІ. 1.53)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

5 001,00 з ПДВ п'ять тис. одна грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-006383-c

вересень 2021 UA-2021-09-13-008066-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування другої черги АСДТУ 

Летичівського РЕМ АТ "Хмельницькобленерго" ПС 

35/10кВ "Бройлерна"" (інвестиційна програма 2021 

року – ІІІ.1.14)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

3 126,00 з ПДВ три сто двадцять шість грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-003358-c

вересень 2021 UA-2021-09-13-013724-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Створення першої черги АСДТУ Кам'янець-

Подільського РЕМ. Телемеханізація: ПС 110кВ 

"Устя"" (інвестиційна програма 2021 року – ІІІ.1.32)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

3 597,00 з ПДВ три тис. п'ятсот дев'яносто сім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-003489-c

вересень 2021 UA-2021-09-14-005992-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Облаштування систем телемеханіки для 

окремих підстанцій Віньковецького РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго"" (інвестиційна програма 

2021 року – ІІІ.1.57)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

26 109,00 з ПДВ двадцять шість тис. сто дев'ять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-003608-c

вересень 2021 UA-2021-09-13-009337-b
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Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування другої черги АСДТУ 

підстанцій Старосинявського РЕМ: ПС 35/10 кВ 

"Бабино"" (Інвестиційна програма 2021 року - п. ІІІ. 

1.10)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

3 258,00 з ПДВ три тис. двісті п'ятдесят вісім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-003847-c

жовтень 2021 UA-2021-10-07-007989-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Облаштування систем телемеханіки для 

окремих підстанцій Старокостянтинівського РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго" ПС 35/10кВ "Самчики"" 

(інвестиційна програма 2021 року – ІІІ.1.19)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

26 612,00 з ПДВ двадцять шість тис. шістсот дванадцять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-004071-c

вересень 2021 UA-2021-09-13-013706-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Створення першої черги автоматизованої 

системи диспетчерського управління (АСДТУ) 

Хмельницького МРЕМ. Телемеханізація   для "РП-4" 

Хмельницького МРЕМ" (Інвестиційна програма 

2021 року – ІІІ.1.39)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

3 907,00 з ПДВ три тис. дев'ятсот сім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-004168-c

вересень 2021 UA-2021-09-13-013967-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Облаштування систем телемеханіки для 

окремих підстанцій Старокостянтинівського РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго" ПС 110/10кВ "Бутівці"" 

(інвестиційна програма 2021 року – ІІІ.1.21)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

22 170,00 з ПДВ двадцять дві тис. сто сімдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-004257-c

вересень 2021 UA-2021-09-14-001847-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування  АСДТУ Шепетівського РЕМ 

АТ "Хмельницькобленерго" (третя черга) ПС 110/10 

кВ "Медведівка"" (Інвестиційна програма 2021 року 

- п. ІІІ. 1.23)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

3 135,00 з ПДВ три тис. сто тридцять п'ять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-004437-c

вересень 2021 UA-2021-09-13-009670-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування другої черги АСДТУ 

Старосинявського РЕМ АТ "Хмельницькобленерго" 

ПС 35/10 кВ "Теліженці"" (Інвестиційна програма 

2021 року - п. ІІІ. 1.16)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

2 987,00 з ПДВ дві тис. дев'ятсот вісімдесят сім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-006248-c

вересень 2021 UA-2021-09-14-001779-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування другої черги АСДТУ 

Старосинявського РЕМ АТ "Хмельницькобленерго" 

ПС 110/35/10 кВ "Стара Синява"" (Інвестиційна 

програма 2021 року - п. ІІІ. 1.17)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 248,00 з ПДВ чотири тис. двісті сорок вісім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-006354-c

вересень 2021 UA-2021-09-13-013607-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Облаштування систем телемеханіки для 

окремих підстанцій Старокостянтинівського РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго" ПС 110/10кВ "ІПП"" 

(інвестиційна програма 2021 року – ІІІ.1.20)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

34 500,00 з ПДВ тридцять чотири тис. п'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-006388-c

вересень 2021 UA-2021-09-13-014084-b
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предмета закупівлі

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування (модернізація) системи 

телемеханіки для окремих підстанцій 

Віньковецького РЕМ ПС 35/10кВ "Охримівці". УКХ 

радіозв'язок у Хмельницькій області" (інвестиційна 

програма 2021 року – ІІІ.1.63)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 504,00 з ПДВ чотири тис. п'ятсот чотири грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-07-006458-c

вересень 2021 UA-2021-09-13-013145-b

Проектно-вишукувальні та будівельно-монтажні 

роботи "Проектування та будівництво електричних 

мереж 0,4-10кВ для забезпечення виконання 

стандартного приєднання електроустановок 

замовників до електричних мереж  Кам’янець-

Подільського РЕМ АТ «Хмельницькобленерго» в 

Кам’янець-Подільському районі Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

10 225 357,00 з ПДВ десять млн. двісті двадцять п'ять тис. триста 

п'ятдесят сім грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-09-08-001218-c

вересень 2021 UA-2021-09-08-001318-c

Послуги з ремонту транспортних засобів та 

складових частин легкових автомобілів та автобусів 

іноземного виробництва, виробництва СРСР, СНГ та 

вітчизняного виробництва

ДК 021:2015 - 50110000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання

300 000,00 з ПДВ триста тис. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-09-08-003287-c

вересень 2021 UA-2021-09-08-003449-c

Послуги з розроблення проектної документації на 

об'єкт "Нове будівництво багатоквартирних 

житлових будинків з почерговою здачею по вул. 

Тернопільська, 13/6 А в м. Хмельницькому. 

Зовнішні електричні мережі"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

101 996,00 з ПДВ сто одна тис. дев'ятсот дев'яносто грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-08-003290-c

вересень 2021 UA-2021-09-08-003338-c

Проектно-вишукувальні та будівельно-монтажні 

роботи "Проектування та будівництво електричних 

мереж 0,4-10кВ для забезпечення виконання 

стандартного приєднання електроустановок 

замовників до електричних мереж  Кам’янець-

Подільського РЕМ АТ «Хмельницькобленерго» в м. 

Кам’янець-Подільський Хмельницької області "

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

10 225 357,00 з ПДВ десять млн. двісті двадцять п'ять тис. триста 

п'ятдесят сім грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-09-08-003629-c

вересень 2021 UA-2021-09-08-003647-c

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування другої черги АСДТУ 

Летичівського РЕМ АТ "Хмельницькобленерго" 

(третя черга) ПС 35/10 кВ "Голосків" (Інвестиційна 

програма 2021 року - п. ІІІ.1.7)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

3 461,00 з ПДВ три тис. чотириста шістдесят одна грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-08-003974-c

вересень 2021 UA-2021-09-14-009178-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Модернізація системи телемеханіки для 

окремих підстанцій Ізяславського РЕМ: 35/10 кВ 

"Мислятин" у Хмельницькій області" (Інвестиційна 

програма 2021 року – ІІІ.1.3)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

22 621,00 з ПДВ двадцять дві тис. шістсот двадцять одна грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-08-004239-c

вересень 2021 UA-2021-09-15-003181-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Створення першої черги автоматизованої 

системи диспетчерського управління (АСДТУ) 

Хмельницького МРЕМ. Телемеханізація" і 

"Улаштування другої черги АСДТУ Хмельницького 

міського РЕМ АТ "Хмельницькобленерго" 

(Інвестиційна програма 2021 року – ІІІ.1.50)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

6 696,00 з ПДВ шість тис. шістсот дев'яносто шість грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-08-004409-c

вересень 2021 UA-2021-09-14-009013-b
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Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування автоматизованої системи 

управління (АСДТУ) Шепетівського РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго"(третя черга) ДП 

Шепетівського РЕМ" (Інвестиційна програма 2021 

року - п. ІІІ.1.56)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

1 182,00 з ПДВ одна тис. сто вісімдесят дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-08-004519-c

вересень 2021 UA-2021-09-14-008860-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Створення першої черги автоматизованої 

системи диспетчерського управління (АСДТУ) 

Кам'янець-Подільський МРЕМ. Телемеханізація ДП 

Кам'янець-Подільський МРЕМ" (Інвестиційна 

програма 2021 року – ІІІ.1.48)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

2 448,00 з ПДВ дві тис. чотириста сорок вісім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-08-004669-c

вересень 2021 UA-2021-09-14-008705-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Створення першої черги автоматизованої 

системи диспетчерського управління (АСДТУ) 

Хмельницького МРЕМ. Телемеханізація для "РП-22" 

Хмельницького МРЕМ" (Інвестиційна програма 

2021 року – ІІІ.1.43)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 100,00 з ПДВ чотири тис. сто грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-08-004802-c

вересень 2021 UA-2021-09-14-009368-b

Роботи з ремонту будівель та споруд Шепетівського 

РЕМ

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи

34 583,59 без 

ПДВ

тридцять чотири тис. п'ятсот вісімдесят три грн. 59 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-08-006458-c

вересень 2021 UA-2021-09-24-007351-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування автоматизованої системи 

управління (АСДТУ) Красилівського РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго"(третя черга) ПС 35/10 кВ 

"Корчівка" (Інвестиційна програма 2021 року - п. 

ІІІ.1.6)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

3 309,00 з ПДВ три тис. триста дев'ять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-08-007632-c

вересень 2021 UA-2021-09-13-008399-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування другої черги АСДТУ 

Летичівського РЕМ АТ "Хмельницькобленерго" 

(третя черга) ПС 35/10 кВ "Голенищево" 

(Інвестиційна програма 2021 року - п. ІІІ.1.11)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

2 769,00 з ПДВ дві тис. сімсот шістдесят дев'ять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-08-007741-c

вересень 2021 UA-2021-09-14-005889-b

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція ЗТП 10/0,4 кВ №172 для приєднання 

магазину ПП "Славутич Поділля" по вул. Шевченка, 

70 в м. Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

15 369,40 з ПДВ п'ятнадцять тис. триста шістдесят дев'ять грн. 40 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-08-008442-c

вересень 2021 UA-2021-09-15-002892-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Облаштування системи телемеханіки для 

окремих підстанцій Старокостянтинівського РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго" :ПС 110/35/10кВ 

"Остропіль"" (Інвестиційна програма 2021 року – 

ІІІ.1.18)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

20 724,00 з ПДВ двадцять тис. сімсот двадцять чотири грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-09-000449-c

вересень 2021 UA-2021-09-15-003043-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Модернізація системи телемеханіки для 

окремих підстанцій Славутського РЕМ: ПС 35/10 кВ 

"Іванівка" у Хмельницькій області" (Інвестиційна 

програма 2021 року – ІІІ.1.24)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

21 567,00 з ПДВ двадцять одна тис. п'ятсот шістдесят сім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-09-000513-c

вересень 2021 UA-2021-09-15-002976-b
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Прилади для вимірювання величин - за кодом ДК 

021:2015 – 3834000-0 – (Вимірювальна штанга 

Е115Ш (Інвестиційна програма на 2021 рік - п. 

ІІ.3.1))

ДК 021:2015 - 38340000-0 Прилади для 

вимірювання величин

198 000,00 з ПДВ сто дев'яносто вісім тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-09-002520-c

вересень 2021 UA-2021-09-09-002566-c

Роботи з ремонту систем опалення в адмінбудівлі 

Полонського РЕМ (інв. №00000062)

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи

40 400,00 без 

ПДВ

сорок тис. чотириста грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-13-002328-b

вересень 2021 UA-2021-09-24-008331-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Створення першої черги автоматизованої 

системи диспетчерського управління (АСДТУ) 

Хмельницького МРЕМ. Телемеханізація для "РП-52" 

Хмельницького МРЕМ" (Інвестиційна програма 

2021 року – ІІІ.1.45)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

3 147,00 з ПДВ три тис. сто сорок сім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-13-002527-b

вересень 2021 UA-2021-09-20-005726-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Створення першої черги автоматизованої 

системи диспетчерського управління (АСДТУ) 

Кам'янець-Подільського МРЕМ. Телемеханізація ДП 

Кам'янець-Подільський МРЕМ" (Інвестиційна 

програма 2021 року – ІІІ.1.49)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

1 322,00 з ПДВ одна тис. триста двадцять дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-13-002654-b

вересень 2021 UA-2021-09-15-009368-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Створення першої черги автоматизованої 

системи диспетчерського управління (АСДТУ) 

Хмельницького МРЕМ. Телемеханізація для "РП-5" 

Хмельницького МРЕМ" (Інвестиційна програма 

2021 року – ІІІ.1.40)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

3 480,00 з ПДВ три тис. чотириста вісімдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-13-002753-b

вересень 2021 UA-2021-09-15-009253-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування автоматизованої системи 

управління (АСДТУ) Теофіпольського РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго"(третя черга) ДП 

Теофіпольського РЕМ" (Інвестиційна програма 2021 

року - п. ІІІ.1.55)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

3 095,00 з ПДВ три тис. дев'яносто п'ять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-13-002857-b

вересень 2021 UA-2021-09-15-009474-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Створення першої черги автоматизованої 

системи диспетчерського управління (АСДТУ) 

Хмельницького МРЕМ. Телемеханізація для "РП-7" 

Хмельницького МРЕМ" (Інвестиційна програма 

2021 року – ІІІ.1.41)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

3 770,00 з ПДВ три тис. сімсот сімдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-13-003175-b

вересень 2021 UA-2021-09-15-009610-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Облаштування системи телемеханіки для 

окремих підстанцій Старокостянтинівського РЕМ АТ 

"Хмельницькобленерго" :ПС 35/10кВ "Мацевичі" 

(Інвестиційна програма 2021 року – ІІІ.1.22)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

25 013,00 з ПДВ двадцять п'ять тис. тринадцять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-13-003268-b

вересень 2021 UA-2021-09-20-005624-b

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 

5/1А в м. Хмельницькому (зовнішні електричні 

мережі 10 кВ)"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

38 681,20 без 

ПДВ

тридцять вісім шістсот вісімдесят одна грн. 20 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-13-003437-b

вересень 2021 UA-2021-09-20-005984-b
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Прилади освітлення ДК 021:2015 - 31530000-0 Частини до 

світильників та освітлювального 

обладнання

978 000,00 з ПДВ дев'ятсот сімдесят вісім тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-13-006591-b

вересень 2021 UA-2021-09-13-008351-b

Послуги з ремонту підсистем верхнього та 

нижнього рівнів АСКОЕ

ДК 021:2015 - 50530000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

техніки

348 000,00 з ПДВ триста сорок вісім тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-13-009788-b

вересень 2021 UA-2021-09-13-011900-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування автоматизованої системи 

диспетчерського управління (АСДТУ) 

Красилівського РЕМ АТ "Хмельницькобленерго" 

(третя черга) ДП Красилівського РЕМ" (Інвестиційна 

програма 2021 року - п. ІІІ.1.52)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

7 095,00 з ПДВ сім тис. дев'яносто п'ять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-14-000476-b

вересень 2021 UA-2021-09-14-003509-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Створення першої черги автоматизованої 

системи диспетчерського управління (АСДТУ) 

Кам'янець-Подільського РЕМ. Телемеханізація.: ПС 

35 кВ "Залісся" (Інвестиційна програма 2021 року – 

ІІІ.1.35)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

3 015,00 з ПДВ три тис. п'ятнадцять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-14-000995-b

вересень 2021 UA-2021-09-14-003944-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Створення першої черги автоматизованої 

системи диспетчерського управління (АСДТУ) 

Кам'янець-Подільського МРЕМ. Телемеханізація 

для "РП-1" Кам'янець-Подільського МРЕМ" 

(Інвестиційна програма 2021 року – ІІІ.1.36)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

4 151,00 з ПДВ чотири тис. сто п'ятдесят одна грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-14-001123-b

вересень 2021 UA-2021-09-14-004120-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування автоматизованої системи 

диспетчерського управління (АСДТУ) 

Ярмолинецького РЕМ АТ "Хмельницькобленерго" 

(третя черга) ДП Ярмолинецького РЕМ" 

(Інвестиційна програма 2021 року - п. ІІІ.1.51)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

2 900,00 з ПДВ дві тис. дев'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-14-001218-b

вересень 2021 UA-2021-09-14-004262-b

Послуги з організації та проведення дистанційного 

короткострокового підвищення кваліфікації 

інженерів з технічного нагляду, за відповідними 

програмами, за напрямом професійної атестації з 

використанням інтернет-зв'язку в режимі відео-

конференції

ДК 021:2015 - 80570000-0 Послуги з 

професійної підготовки у сфері 

підвищення кваліфікації

12 600,00 з ПДВ дванадцять тис. шістсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-14-001459-b

вересень 2021 UA-2021-09-14-009533-b

Послуги з ремонту лічильників електричної енергії ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів

180 302,00 з ПДВ сто вісімдесят тис. триста дві  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-14-001944-b 

Відповідно до абзацу 4 пункту 2 

розділу 7 статті 3 Закону України 

"Про публічні закупівлі": 

відсутність конуренції з 

технічних причин, яка має бути 

документально підтверджена 

замовником.

вересень 2021 UA-2021-09-22-007321-b
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Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція зовнішіх електричних мереж для 

приєднання радіологічного корпусу, блоку 

дистанційної променевої терапії КНП 

"Хмельницький обласний протипухлинний центр" 

Хмельницької обласної ради по вул. Пілотська, 1 в 

м. Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

26 149,20 з ПДВ двадцять шість тис. сто сорок дев'ять грн. 20 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-14-002290-b

вересень 2021 UA-2021-09-14-001935-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Створення першої черги автоматизованої 

системи диспетчерського управління (АСДТУ) 

Хмельницького МРЕМ. Телемеханізація для "РП-21" 

Хмельницького МРЕМ" (Інвестиційна програма 

2021 року – ІІІ.1.42)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

3 805,00 з ПДВ три тис. вісімсот п'ять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-14-002787-b

вересень 2021 UA-2021-09-20-003665-b

Мульчер FERRI TFC-TD/F 2200 (або еквівалент) на 

базі трактора Т-150К (або еквівалент)  (Інвестиційна 

програма на 2021 рік - п. VІ.1.6)

ДК 021:2015 - 34140000-0 

Великовантажні мототранспортні засоби

2 289 581,00 з ПДВ два млн. двісті вісімдесят п'ять тис. п'ятсот 

вісімдесят одна грн. 00 коп.

відкриті торги з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-09-15-004728-b

вересень 2021 UA-2021-09-15-003949-b

Автомобіль MITSUBISHI L200 (або еквівалент) 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. VІ.1.1)

ДК 021:2015 - 34110000-1 Легкові 

автомобілі

11 087 692,00 з ПДВ одинадцять млн. вісімдесят сім тис. шістсот 

дев'яносто дві грн. 00 коп.

відкриті торги з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-09-15-008533-b

вересень 2021 UA-2021-09-15-006958-b

Запасні частини для ремонту ПК ДК 021:2015 - 30230000-0 Комп’ютерне 

обладнання

280 000,00 без 

ПДВ

двісті вісімдесят тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-15-011131-b

вересень 2021 UA-2021-09-15-009367-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочих проектів "Реконструкція ПЛ 

10 кВ (встановлення пункту автоматичного 

секціонування та захисту на ЛР) у 

Старосинявському, Хмельницькому, 

Ярмолинецькому районах та м. Хмельницький 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. І.2.2.1; п. І.2.2.2; п. І.2.2.3; п. І.2.2.5; п. 

І.2.2.6; п. І.2.2.9; п. І.2.2.20)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 050 186,00 з ПДВ чотири млн. п'ятдесят тис. сто вісімдесят шість грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-16-003044-b

вересень 2021 UA-2021-09-16-003028-b

Аналізатор якості електричної енергії (Інвестиційна 

програма на 2021 рік - п. VІІ.2.21; п. VІІ.2.22 )

ДК 021:2015 - 38570000-1 Регулювальні 

та контрольні прилади й апаратура

469 200,00 з ПДВ чотириста шістдесят тис. двісті грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-16-006334-b

вересень 2021 UA-2021-09-16-006444-b

Комп'ютери (Інвестиційна програма на 2021 рік – 

IV.1.1, IV.1.2, IV.1.3)

ДК 021:2015 - 30210000-4 Машини для 

обробки даних (апаратна частина)

2 842 128,00 з ПДВ ва млн. вісімсот сорок дві тис. сто двадцять вісім 

грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-09-16-007344-b

вересень 2021 UA-2021-09-16-007308-b

Трансформатори струму ТОЛ А-12 (Інвестиційна 

програма на 2021 рік - п. ІІ.1.3)

ДК 021:2015 - 31170000-8 

Трансформатори

141 120,00 з ПДВ сто сорок одна тис. сто двадцять грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-17-003596-b

вересень 2021 UA-2021-09-17-003758-b

Трансформатори - за кодом ДК 021:2015 – 31170000-

8 (Трансформатори струму ТОЛ-10 (Інвестиційна 

програма на 2021 рік - п. ІІ.1.1))

ДК 021:2015 - 31170000-8 

Трансформатори

152 280,00 з ПДВ сто п'ятдесят ві тис. двісті вісімдесят грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-17-003715-b

вересень 2021 UA-2021-09-17-003986-b

Трансформатори - за кодом ДК 021:2015 – 31170000-

8 (Трансформатори напруги НАМІ-10 (Інвестиційна 

програма на 2021 рік - п. ІІ.1.8))

ДК 021:2015 - 31170000-8 

Трансформатори

153 600,00 з ПДВ сто п'ятдесят три тис. шістсот грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-17-004426-b

вересень 2021 UA-2021-09-17-004636-b

Трансформатори струму ТПЛ-10 (Інвестиційна 

програма на 2021 рік - п. ІІ.1.2)

ДК 021:2015 - 31170000-8 

Трансформатори

285 600,00 з ПДВ двісті вісімдесят п'ять тис. шістсот грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-17-004730-b

вересень 2021 UA-2021-09-17-004993-b

Спеціальні тканини ДК 021:2015 - 19240000-0 Спеціальні 

тканини

39 500,00 з ПДВ тридцять дев'ять тис. п'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-17-006067-b

вересень 2021 UA-2021-09-23-004620-b
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Послуги технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Облаштування системи телемеханіки для 

окремих підстанцій Городоцького РЕМ 

АТ"Хмельницькобленерго": ДП ОДГ Городоцького 

РЕМ (інвестиційна програма 2021 року – ІІІ.1.47)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

1 170,00 з ПДВ одна тис. сто сімдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-17-006070-b

вересень 2021 UA-2021-09-20-005880-b

Гума МБС ДК 021:2015 - 19510000-4 Гумові вироби 49 400,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. чотириста грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-17-006108-b

вересень 2021 UA-2021-09-23-006978-b

Спеціалізована хімічна продукція ДК 021:2015 - 24950000-8 Спеціалізована 

хімічна продукція

10 000,00 з ПДВ десять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-17-006120-b

вересень 2021 UA-2021-09-23-007271-b

Електродвигуни ДК 021:2015 - 31110000-0 

Електродвигуни

30 000,00 з ПДВ тридцять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-17-006183-b

вересень 2021 UA-2021-09-23-007428-b

Устаткування для зовнішнього освітлення ДК 021:2015 - 31520000-7 Світильники та 

освітлювальна арматура

20 000,00 з ПДВ двадцять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-17-006218-b

вересень 2021 UA-2021-09-23-007562-b

Склотекстоліт ДК 021:2015 - 31650000-7 Ізоляційне 

приладдя

20 000,00 з ПДВ двадцять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-17-006251-b

вересень 2021 UA-2021-09-23-007714-b

Електрокотли, тен електричний ДК 021:2015 - 39710000-2 Електричні 

побутові прилади

49 500,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. п'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-17-006302-b

вересень 2021 UA-2021-09-23-007888-b

Насоси та компресори ДК 021:2015 - 42120000-6 Насоси та 

компресори

49 500,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. п'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-17-006339-b

вересень 2021 UA-2021-09-23-008029-b

Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани 

та подібні пристрої

ДК 021:2015 - 42130000-9 Арматура 

трубопровідна: крани, вентилі, клапани 

та подібні пристрої

49 500,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. п'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-17-006409-b

вересень 2021 UA-2021-09-23-008214-b

Гофро рукав, короб, труба ПВХ ДК 021:2015 - 44140000-3 Продукція, 

пов’язана з конструкційними 

матеріалами

30 000,00 з ПДВ тридцять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-17-006501-b

вересень 2021 UA-2021-09-23-008432-b

Послуги з авторського нагляду за будівництвом 

об'єкту "Технічне переоснащення КЛ 10 кВ від ТП-

622 до ТП-620 в м. Шепетівка Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма 2021 року - п.І.3.5)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

3 240,00 з ПДВ три тис. двісті сорок грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-20-001726-b

вересень 2021 UA-2021-09-29-002911-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Багатоколова ЛЕП 

110 кВ  "ІПП - Старокостянтинівський 

олійноекстракційний завод" з реконструкцією 

існуючої ПЛ 110 кВ "ІПП - Бутівці" для приєднання 

ТОВ "Старокостянтинівський олійноекстракційний 

завод" по вул. Франка, 55 в м. Старокостянтинів 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

60 382 818,00 з ПДВ шістдесят млн. триста вісімдесят дві тис. вісімсот 

вісімсот грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-09-20-003104-b

вересень 2021 UA-2021-09-20-002425-b

Послуги з прання та сухого чищення за ДК 021:2015 

– 98310000-9 (Послуги з прання)

ДК 021:2015 - 98310000-9 Послуги з 

прання і сухого чищення

270 000,00 з ПДВ двісті сімдесят тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-20-003436-b

вересень 2021 UA-2021-09-20-003085-b
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Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція 

незавершеного будівництва торгівельного центру 

під магазин продовольчих та непродовольчих 

товарів, закладу громадського харчування, 

складських та офісних приміщень за адресою: м. 

Хмельницький, вул. Львівське шосе, 65. 

Електропостачання"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

458 527,00 з ПДВ чотириста п'ятдесят вісім тис. п'ятсот двадцять сім 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-21-004768-b

вересень 2021 UA-2021-09-21-004153-b

Послуги з інженерного проектування по об'єкту: 

"Реконструкція ПС 35/10 кВ "Богданівка" для 

приєднання свинокомплексу ПП "Аграрна компанія 

2004" в с. Богданівка Волочиського району"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

25 592,40 з ПДВ двадцять п'ять тис. п'ятсот дев'яносто дві грн. 40 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-21-005801-b

вересень 2021 UA-2021-09-23-004328-b

Металопрокат ДК 021:2015 - 14620000-3 Сплави 3 855 147,60 з ПДВ три млн. вісімсот п'ятдесят п'ять тис. сто сорок сім 

грн. 60 коп.

переговорна процедура

UA-P-2021-09-21-011590-b

вересень 2021 UA-2021-09-21-010526-b

Послуги з проектування та розробки програмного 

забезпечення управління аварійними та плановими 

відключеннями (OUTAGE MANAGEMENT SYSTEM – 

OMS) (Інвестиційна програма на 2021 рік – п. IV.4.5)

ДК 021:2015 - 72230000-6 Послуги з 

розробки програмного забезпечення на 

замовлення

1 950 000,00 без 

ПДВ

один млн. дев'ятсот п'ятдесят тис. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-09-22-001173-b

вересень 2021 UA-2021-09-22-000964-b

Бланк "Акт про порушення" ПРРЕЕ з логотипом АТ 

"Хмельницькобленерго"

ДК 021:2015 - 22450000-9 Друкована 

продукція з елементами захисту

12 500,00 без 

ПДВ

дванадцять тис. п'ятсот грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-23-003005-b

вересень 2021 UA-2021-09-23-002832-b

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання

ДК 021:2015 - 50110000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання

150 000,00 без 

ПДВ

сто п'ятдесят тис. грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-09-23-004892-b

вересень 2021 UA-2021-09-23-003860-b

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Нове будівництво відкритої ПС 110/20 кВ 

"Калюсик" Віньковецького району Хмельницької 

області" (Інвестиційна програма 2021 року - п.І.6.1)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

40 450,00 з ПДВ сорок тис. чотириста п'ятдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-23-005309-b

вересень 2021 UA-2021-09-24-008189-b

Електромонтажні роботи за кодом ДК 021:2015 – 

45310000-3, ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила 

визначення вартості будівництва" (Будівельно-

монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно 

робочого проекту "Нове будівництво мережі 

зовнішнього електропостачання будівлі 

свинокомплексу ПП "Аграрна компанія 2004" с. 

Шмирки Волочиського району Хмельницької 

області")

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

905 131,00 з ПДВ дев'ятсот п'ять тис. сто тридцять одна грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-24-001684-b

вересень 2021 UA-2021-09-24-001666-b

Послуги з інженерного проектування за кодом ДК 

021:2015 – 71320000-7 (Послуги на виконання 

актуалізації "Плану розвитку системи розподілу АТ 

"Хмельницькобленерго" на 2023 – 2027 роки")

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

140 000,00 з ПДВ сто сорок тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-24-007117-b

вересень 2021 UA-2021-09-24-006889-b

Вимірювальна штанга Е115Ш (Інвестиційна 

програма на 2021 рік - п. ІІ.3.1))

ДК 021:2015 - 38340000-0 Прилади для 

вимірювання величин

165 000,00 без 

ПДВ

сто шістдесят п'ять тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-24-001607-b

вересень 2021 UA-2021-09-24-001543-b

Послуги з розроблення проєктної документації на 

об'єкт "Нове будівництво багатоквартирних 

житлових будинків з почерговою здачею по вул. 

Тернопільська, 13/6 А в м. Хмельницькому. 

Зовнішні електричні мережі"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

101 996,00 з ПДВ сто одна тис. дев'ятсот дев'яносто шість грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-27-002528-b

вересень 2021 UA-2021-09-27-003391-b
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Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Івашківці" 

для приєднання виробництва препаративних форм 

з добудовою виробничих та складських будівель 

ТОВ "Агрохім Технології" по вул. Ломоносова, 30А в 

с. Івашківці Хмельницького району Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

44 734,80 з ПДВ сорок чотири тис. сімсот тридцять чотири грн. 80 

коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-27-007224-b

жовтень 2021 UA-2021-10-04-002545-b

Плата Tadiran Coral FlexiCom R500 ДК 021:2015 - 32550000-3 Телефонне 

обладнання

150 800,00 без 

ПДВ

сто п'ятдесят тис. вісімсот грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-28-008259-b

вересень 2021 UA-2021-09-28-006989-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочих проектів "Реконструкція ПЛ 

10 кВ (встановлення пункту автоматичного 

секціонування та захисту на ЛР) у 

Старосинявському, Хмельницькому, 

Ярмолинецькому районах та м. Хмельницький 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік – п. І.2.2.1; п. І.2.2.2; п. І.2.2.3; п. І.2.2.5; п. 

І.2.2.6; п. І.2.2.9; п. І.2.2.20)

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

4 050 186,00 з ПДВ чотири млн. п'ятдесят тис. сто вісімдесят шість грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-29-001034-b

вересень 2021 UA-2021-09-29-001107-b

Дефектоскоп УД-З-71 (Інвестиційна програма на 

2021 рік - п. VІІ.2.26)

ДК 021:2015 - 38420000-5 Прилади для 

вимірювання витрати, рівня та тиску 

рідин і газів

150 000,00 без 

ПДВ

сот п'ятдесят тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-09-29-001986-b

вересень 2021 UA-2021-09-29-002021-b

Індикатор працездатності схеми обліку (ІПСО 6 кВт) 

(для проведення технічних перевірок вузлів обліку 

та їх заміни) або еквівалент (Інвестиційна програма 

на 2021 рік – п. II.3.2)

ДК 021:2015 - 38340000-0 Прилади для 

вимірювання величин

453 600,00 з ПДВ чотириста п'ятдесят три тис. шістсот грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-09-29-002102-b

вересень 2021 UA-2021-09-29-002112-b

Набір ручних інструментів для електромонтера по 

заміні приладів обліку або еквівалент (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. VII.2.27)

ДК 021:2015 - 44510000-8 Знаряддя 982 128,00 з ПДВ дев'ятсот вісімдесят дві тис. сто двадцять вісім грн. 

00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-09-29-005178-b

вересень 2021 UA-2021-09-29-005429-b

Засоби для чищення взуття ДК 021:2015 - 39810000-3 Ароматизатори 

та воски

40 509,00 з ПДВ сорок тис. п'ятсот дев'ять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-29-006151-b

вересень 2021

Послуги з технічного нагляду за будівництвом 

об'єкту: "Улаштування другої черги АСДТУ 

Старосинявського РЕМ АТ "Хмельницькобленерго" 

ПС 35/10кВ "Бабино" (Інвестиційна програма 2021 

року - п. ІІІ.1.10)

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних 

робіт

3 258,00 з ПДВ три тис. двісті п'ятдесят вісім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-29-006267-b

вересень 2021

Трансформатор напруги НКФ-110 (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. II.1.7)

ДК 021:2015 - 31170000-8 

Трансформатори

466 344,00 з ПДВ чотииста шістдесят шість тис. триста сорок чотири 

грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-09-30-000670-b

вересень 2021 UA-2021-09-30-000712-b

Трансформатор струму ТФЗМ-35 (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. II.1.4)

ДК 021:2015 - 31170000-8 

Трансформатори

463 824,00 з ПДВ чотириста шістдесят три тис. вісімсот двадцять 

чотири грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-09-30-001333-b

вересень 2021 UA-2021-09-30-001445-b

Трансформатор струму-110 (Інвестиційна програма 

на 2021 рік – п. II.1.5)

ДК 021:2015 - 31170000-8 

Трансформатори

516 168,00 з ПДВ п'ятсот шістнадцять тис. сто шістдесят вісім грн. 00 

коп.

відкриті торги

UA-P-2021-09-30-001426-b

вересень 2021 UA-2021-09-30-001381-b

Трансформатори напруги ЗНОМ-35 (Інвестиційна 

програма на 2021 рік - п. ІІ.1.6)

ДК 021:2015 - 31170000-8 

Трансформатори

349 056,00 з ПДВ триста сорок дев'ять тис. п'ятдесят шість грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-09-30-000787-b

вересень 2021 UA-2021-09-30-000812-b
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Антисептичні засоби ДК 021:2015 - 33740000-9 Засоби для 

догляду за руками та нігтями

527 907,00 з ПДВ п'ятсот двадцять сім тис. дев'ятсот сім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-30-004371-b 

Закупівля для запобігання 

пандемії COVID-19 відповідно 

до постанови КМУ №225 від 

20.03.2020 року

вересень 2021

Антисептичні засоби ДК 021:2015 - 33740000-9 Засоби для 

догляду за руками та нігтями

584 925,00 без 

ПДВ

п'ятсот вісімдесят чотири дев'ятсот двадцять п'ять 

грн. 00 коп.

звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-09-30-004943-b 

Закупівля для запобігання 

пандемії COVID-19 відповідно 

до постанови КМУ №225 від 

20.03.2020 року

вересень 2021

(Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Будівництво 

електричних мереж для приєднання адмінбудинку 

та виробничого цеху Чжан О.Ю. по вул. Пушкіна, 21 

в с. Карпівці Хмельницького району Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

116 328,00 з ПДВ сто шістнадцять тис. триста двадцять вісім грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-10-01-000910-b

жовтень 2021 UA-2021-10-01-000819-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція КТП-

98 для приєднання адмінбудинку та виробничого 

цеху Чжан О. Ю. по вул. Пушкіна, 21 с. Карпівці 

Хмельницького району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

375 881,00 з ПДВ триста сімдесят п'ять тис. вісімсот вісімдесят одна 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-10-01-001369-b

жовтень 2021 UA-2021-10-01-001233-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція 

зовнішніх електричних мереж. Збільшення 

потужності на 4-х поверховий 36-ти квартирний 

житловий будинок з вбудованими приміщеннями 

громадського призначення. Обслуговуючий 

кооператив "Старе місто-2015" по вул. Зарванська, 

7 в м. Кам'янець-Подільському Хмельницької 

області

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

33086.10 з ПДВ тридцять три тис. вісімдесят шість грн. 10 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-10-04-008646-b 

жовтень 2021 UA-2021-10-07-008293-b

Послуги з розробки проєктно-кошторисної 

документації на улаштування автоматизованої 

системи диспетчерського управління (АСДУ) 

(Інвестиційна програма на 2021 рік - п.п. ІІІ.2.28, 

ІІІ.2.29, ІІІ.2.48)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

212 364,00 з ПДВ двісті дванадцять тис. триста шістдесят чотири грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-10-05-000883-b

жовтень 2021 UA-2021-10-05-001183-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція 

цілісного майнового комплексу для розміщення 

зерносховища за адресою: Хмельницька область, 

Хмельницький район, с. Кременчуки, вул. 

Вокзальна, 1. Зовнішні електромережі 35 кВ"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

6 132 912,00 з ПДВ шість млн. сто тридцять дві тис. дев'ятсот 

дванадцять грн. 00 коп.

відкриті торги

UA-P-2021-09-30-001426-b

жовтень 2021 UA-2021-10-05-002056-b
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Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 

"Реконструкція КТП-358 Дунаєвецького РЕМ для 

ТОВ Балинське племінне підприємство "Генетик" по 

вул. Центральна, 66А в с. Балин Дунаєвецького р-ну 

Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

4 180,04 з ПДВ чотири тис. сто вісімдесят грн. 04 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-10-05-002708-b

жовтень 2021 UA-2021-10-07-007540-b

Послуги з лабораторних досліджень та періодичних 

спостережень (фізико-хімічні) стоків води за 

межами с. Жилинці, Ярмолинецького району, 

Хмельницької області, НЛК СП "Яблуневий сад".

ДК 021:2015 - 90730000-3 Відстеження, 

моніторинг забруднень і відновлення

3 375,00 без 

ПДВ

три тис. триста сімдесят п'ять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-10-05-002930-b

жовтень 2021 UA-2021-10-06-012356-b

 Набір електромонтера служби підстанцій 

(Інвестиційна програма на 2021 рік – п. VII.2.9)

ДК 021:2015 - 44510000-8 Знаряддя 484 800,00 з ПДВ чотириста вісімдесят чотири тис. вісімсот грн. 00 

коп.

відкриті торги

UA-P-2021-10-05-003483-b

жовтень 2021 UA-2021-10-05-004413-b

Послуги з добровільного комплексного страхування 

наземного транспорту, цивільної відповідальності 

експлуатанту наземного транспорту, водія та 

пасажирів від нещасного випадку

ДК 021:2015 - 66510000-8 Страхові 

послуги

50 000,00 без 

ПДВ

п'ятдесят тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-10-06-002468-b

жовтень 2021 UA-2021-10-06-003739-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Капітальний 

ремонт ділянки ПЛ 10 кВ Л-83 Городоцького РЕМ 

Хмельницького району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

638 185,00 з ПДВ шістсот тридцять вісім тис. сто вісімдесят п'ять грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-10-06-010001-b

жовтень 2021 UA-2021-10-06-009385-b

Комплект електромонтера з ремонту та 

експлуатації розподільчих мереж (Інвестиційна 

програма на 2021 рік – п. VII.2.19)

ДК 021:2015 - 44510000-8 Знаряддя 192 816,00 з ПДВ сто дев'яносто дві тис. вісімсот шістнадцять грн. 00 

коп.

відкриті торги

UA-P-2021-10-06-010590-b

жовтень 2021 UA-2021-10-06-010138-b

Автомобіль IVECO Daily 4х4 (фургон - кунг під 

лабораторію (Інвестиційна програма 2021 року – п. 

VI.1.8)

ДК 021:2015 - 34130000-7 

Мототранспортні вантажні засоби

2 860 800,20 з ПДВ два млн. вісімсот шістдесят тис. вісімсот грн. 00 коп. відкриті торги 

з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-10-06-010542-b

жовтень 2021 UA-2021-10-06-010907-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ЗТП-

60 та ЗТП-167 для приєднання торгового центру з 

складськими приміщеннями та закладом 

харчування ПП "Укрстандарт Плюс" по вул. Купріна, 

65 в м. Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

387 643,00 з ПДВ триста вісімдесят сім тис. шістсот сорок три грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-10-07-002070-b

жовтень 2021 UA-2021-10-07-002464-b

Послуги з розроблення проектної документації на 

об'єкт "Будівництво КЛ 10 кВ від РП-52 до ТП-450 в 

м. Хмельницькому" (Інвестиційна програма на 2021 

рік - п. І.7.1.3.17)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

86 928,00 з ПДВ вісімдесят шість тис. дев'ятсот двадцять вісім грн. 00 

коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-10-08-001938-b

жовтень 2021 UA-2021-10-08-001852-b

Послуги з розроблення проектної документації на 

об'єкт "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-101 та ПЛ 0,38 кВ 

від КТП-510 з встановленням розвантажувальної 

КТП в с. Мартинівка Хмельницького району 

Хмельницької області" (Інвестиційна програма на 

2021 рік - п. І.7.1.3.16)

ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з 

інженерного проектування

80 940,00 з ПДВ вісімдесят тис. дев'ятсот сорок грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-10-08-004441-b

жовтень 2021 UA-2021-10-08-004159-b
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Газ природний (метан) для Кам'янець-Подільського 

РЕМ, Хмельницького МРЕМ, Шепетівського РЕМ, 

СМіТ Товариства

ДК 021:2015 - 09120000-6 Газове паливо   9 000 000,00 з ПДВ дев'ять млн. грн. 00 коп. відкриті торги 

з публікацією 

англійською мовою

UA-P-2021-10-08-003798-b

жовтень 2021 UA-2021-10-08-004164-b

Послуги з надання в тимчасове платне 

користування каналів електрозв'язку, послуги 

доступу до мережі Інтернет та інші 

телекомунікаційні послуги

ДК 021:2015 - 72410000-7 Послуги 

провайдерів

49 800,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. вісімсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-10-08-007346-b

жовтень 2021

Будівельно-монтажні роботи по об'єкту 

"Будівництво заходів ЛЕП-35 кВ від існуючої ЛЕП 35 

"Славута - Цвітоха" до пристанційного вузла ПС-

35/10 кВ "Проєктована" для зовнішнього 

електрозабезпечення електроустановок меблевого 

цеху ТОВ "Родорс" в м. Славута Хмельницької 

області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

8 101 039,00 з ПДВ вісім млн. сто одна тис. тридцять дев'ять грн. 00 

коп.

відкриті торги

UA-P-2021-10-08-007302-b

жовтень 2021 UA-2021-10-08-007062-b

Засоби пломбувальні ДК 021:2015 - 35120000-1 Системи та 

пристрої нагляду та охорони

2 501 100,00 з ПДВ два млн. п'ятсот одна тис. сто грн. 00 коп. відкриті торги

UA-P-2021-10-05-006188-b

жовтень 2021 UA-2021-10-05-007818-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 

роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ПС 

110/35/10 кВ "Антоніни" для приєднання 

реконструйованого цілісногомайнового комплексу 

для розміщення зерносховища ТОВ “Епіцентр К” по 

вул. Вокзальній, 1 в с. Кременчуки Красилівського 

району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 

Електромонтажні роботи

1 400 627,00 з ПДВ один млн. чотириста тис. шістсот двадцять сім грн. 

00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-10-11-008037-b

жовтень 2021 UA-2021-10-11-007458-b

Послуги з ремонту лічильників електиричної енергії 

виробництва ТОВ "АДД ЕНЕРГІЯ"

ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів

17 000,00 з ПДВ сімнадцять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю

UA-P-2021-10-12-004397-b

Відповідно до абзацу 4 пункту 2 

розділу 7 статті 3 Закону України 

"Про публічні закупівлі": 

відсутність конуренції з 

технічних причин, яка має бути 

документально підтверджена 

замовником.

жовтень 2021

Послуги з доопрацювання автоматизованої системи 

бухгалтерського обліку Замовника (АСБО) шляхом 

розробки (створення) окремої підсистеми з 

умовною назвою «Приєднання електроустановок 

до електричних мереж» (ПЕЕМ)

ДК 021:2015 - 72210000-0 Послуги з 

розробки пакетів програмного 

забезпечення

999 950,00 без 

ПДВ

дев'ятсот дев'яносто дев'ять тис. дев'ятсот п'ятдесят 

грн. 00 коп.

спрощена закупівля 

UA-P-2021-10-12-015690-b

жовтень 2021 UA-2021-10-12-012510-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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Вид закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

закупівлі П
р

и
м

іт
ки

Розмір бюджетного призначення  та/або очікувана вартість 

предмета закупівлі

Будівельно-монтажні роботи згідно робочого 

проєкту "Реконструкція приміщення механічної 

майстерні (котельні) під диспетчерський пункт ОДС 

з побутовими приміщеннями по вул. Красовського, 

2 в м. Хмельницький"(Інвестиційна програма 2021 

року - п.VІІ.1.1))

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи

4 860 000,00 з ПДВ чотири млн. вісімсот шістдесят тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 

UA-P-2021-10-13-006014-b

жовтень 2021 UA-2021-10-13-004817-b

Голова тендерного комітету         В.А. Олійник

М.П.

Секретар тендерного  комітету     Р.В. Стасюк

Уповноважена особа Р.В. Стасюк

М.П.

Затверджено рішенням  тендерного комітету протокол  № ЗПЗ-42-2021    від  "11" жовтня  2021р.  

Затверджено рішенням уповноваженої особи  № ЗПЗ-42-2021    від  “11" жовтня  2021р.  


