
Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі

К
о

д
 К

ЕК
В

 (
д

л
я

 б
ю

д
ж

е
тн

и
х 

ко
ш

ті
в)

Процедура закупівлі
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ДК 021:2015 - 09120000-6 - Газове паливо 7 000 000,00     з ПДВ сім  млн.  відкриті  торги лютий 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 09120000-6 - Газове паливо 1 300 000,00     з ПДВ один  млн.  триста тис. переговорна 

процедура закупівлі

серпень 2017

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 50 983 110,00     з ПДВ п'ятдесят  млн. дев'ятсот вісімдесят три тис. сто 

десять

відкриті  торги січень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 13 268 660,00     з ПДВ тринадцять млн. двісті шістдесят вісім тис. шістсот 

шістдесят

переговорна 

процедура закупівлі

квітень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 3 785 000,00     з ПДВ три млн. сімсот вісімдесят п'ять тис. переговорна 

процедура закупівлі

вересень 2017

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 2 172 000,00     з ПДВ два млн. сто сімдесят дві тис. відкриті  торги січень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 2 448 000,00     з ПДВ два млн. чотириста сорок вісім тис. переговорна 

процедура закупівлі

квітень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 09210000-4 - Мастильні засоби 1 980 100,00     з ПДВ один млн. дев'ятсот вісімдесят тис. сто відкриті  торги травень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 09210000-4 - Мастильні засоби 4 680 610,00     з ПДВ чотири млн. шістсот вісімдесят тис. шістсот десять відкриті  торги квітень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 14620000-3 - Сплави 3 779 616,00     з ПДВ три млн. сімсот сімдесят дев'ять тис. шістсот 

шістнадцять

відкриті  торги березень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 14620000-3 - Сплави 2 653 000,00     з ПДВ два млн. шістсот п'ятдесят  три тис. відкриті  торги березень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 14620000-3 - Сплави 3 670 830,00     з ПДВ три млн. шістсот сімдесят тис. вісімсот тридцять відкриті  торги березень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 14720000-4 -  Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій 8 597 883,00     з ПДВ вісім млн. п'ятсот дев'яносто сім тис. вісімсот 

вісімдесят три

відкриті  торги квітень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 14720000-4 -  Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій 30 212,00     з ПДВ тридцять тис. двісті дванадцять відкриті  торги грудень 2017

ДК 021:2015 - 15110000-2 - М'ясо 516 250,00     з ПДВ п'ятсот шістнадцять  тис. двісті п'ятдесят відкриті  торги вересень 2017
ДК 021:2015 - 16700000-2 - Трактори 1 684 800,00     з ПДВ один млн. шістсот вісімдесят  чотири тис. вісімсот відкриті  торги січень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 18130000-9 - Спеціальний робочий одяг 800 000,00     з ПДВ вісімсот  тис. відкриті  торги серпень 2017
ДК 021:2015 - 18130000-9 - Спеціальний робочий одяг 2 332 400,00     з ПДВ два млн. триста тридцять дві тис. чотириста відкриті  торги червень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 18830000-6 - Захисне взуття 1 918 302,00     з ПДВ один млн. дев'ятсот вісімнадцять тис.триста дві відкриті  торги червень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 18830000-6 - Захисне взуття 30 000,00     з ПДВ тридцять тис. відкриті  торги лютий 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне 2 687 240,00     з ПДВ два млн.шістсот вісімдесят сім тис. двісіті сорок відкриті  торги квітень 2017

(проведено)

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (ЗМІНИ 22)
на 2017 рік

ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"
ЄДРПОУ 22767506

Розмір бюджетного призначення за кошторисом 

або чікувана вартість предмета закупівлі

4



ДК 021:2015 - 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне 968 986,00     з ПДВ дев'ятсот шістдесят  вісім тис. дев'ятсот вісімдесят 

шість

відкриті  торги квітень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 30210000-4 - Машини для обробки даних (апаратна 

частина)

211 938,00     з ПДВ двісті одинадцять тис. дев'ятсот тридцять вісім відкриті  торги серпень 2017

ДК 021:2015 - 30210000-4 - Машини для обробки даних (апаратна 

частина)

1 560 031,00     з ПДВ один млн. п'ятсот шістдесят тис. тридцять одна відкриті  торги лютий 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 30210000-4 - Машини для обробки даних (апаратна 

частина)

424 776,00     з ПДВ чотириста двадцять чотири тис. сімсот сімдесят 

шість

відкриті  торги вересень 2017

ДК 021:2015 - 30210000-4 - Машини для обробки даних (апаратна 

частина)

510 280,00     з ПДВ п'ятсот десять  тис. двісіт вісімдесят відкриті  торги липень 2017

ДК 021:2015 - 30210000-4 - Машини для обробки даних (апаратна 

частина)

241 340,00     з ПДВ двісті сорок одна  тис.триста сорок відкриті  торги липень 2017

ДК 021:2015 - 30210000-4 - Машини для обробки даних (апаратна 

частина)

121 230,00     з ПДВ сто двадцять одна  тис. двісті тридцять відкриті  торги липень 2017

ДК 021:2015 - 31170000-8 - Трансформатори 3 414 870,00     з ПДВ три  млн. чотириста чотирнадцять  тис. вісімсот  

сімдесят

відкриті  торги серпень  2017

ДК 021:2015 - 31170000-8 - Трансформатори 2 254 496,00     з ПДВ два млн. двісті п'ятдесят  чотири тис. чотириста 

дев'яносто шість

відкриті  торги квітень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл

3 131 812,00     з ПДВ три млн. сто тридцять одна тис. вісісот дванадцять відкриті  торги серпень  2017

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

захисту електричних кіл

2 771 835,00     з ПДВ два млн. сімсот сімдесят  одна тис. вісімсот 

тридцять п'ять 

відкриті  торги липень  2017

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

захисту електричних кіл

2 771 835,00     з ПДВ два млн. сімсот сімдесят  одна тис. вісімсот 

тридцять п'ять 

переговорна 

процедура закупівлі

вересень 2017

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

захисту електричних кіл

1 082 294,00     з ПДВ один млн. вісімдесят дві тис. двісті дев'яносто 

чотири

відкриті  торги червень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл

1 074 758,00     з ПДВ один млн. сімдесят  чотири тис. сімсот п'ятдесят 

вісім

відкриті  торги червень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл

13 150,00     з ПДВ тринадцять тис. сто п'ятдесят відкриті  торги серпень  2017

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

захисту електричних кіл

574 645,00     з ПДВ п'ятсот сімдесят  чотири тис. шістсот сорок п'ять відкриті  торги червень  2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл

975 390,00     з ПДВ дев'ятсот сімдесят п'ять тис. триста дев'яносто відкриті  торги червень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл

7 237 512,00     з ПДВ сім млн. двісті тридцять сім тис. п'ятсот дванадцять відкриті  торги квітень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл

308 440,00     з ПДВ триста вісім тис. чотириста сорок відкриті  торги квітень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл

1 274 630,00     з ПДВ один млн. двісіті сімдесят чотири тис. шістсот 

тридцять

відкриті  торги червень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл

1 390 160,00     з ПДВ один млн. триста дев'яносто  тис. сто шістдесят відкриті  торги квітень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл

173 330,00     з ПДВ сто сімдесят три тисячі триста тридцять відкриті  торги березень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл

600 000,00     з ПДВ шістсот тис. відкриті  торги жовтень 2017

ДК 021:2015 - 31230000-7 - Частини електророзподільної чи 

контрольної апаратури

20 084 029,00     з ПДВ двадцять млн. вісімдесят  чотири тис. двадцять 

дев'ять

відкриті  торги травень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 31230000-7 - Частини електророзподільної чи 

контрольної апаратури

1 679 484,00     з ПДВ один млн. шістсот сімдесят дев'ять тис. чотириста 

вісімдесят  чотири

відкриті  торги серпень  2017

ДК 021:2015 - 31320000-5 - Електророзподільні кабелі 15 215 723,00     з ПДВ п'ятнадцять млн. двісті п'ятнадцять тис. сімсот 

двадцять три

відкриті  торги вересень 2017

ДК 021:2015 - 31320000-5 - Електророзподільні кабелі 3 014 263,00     з ПДВ три млн. чотирнадцять тис. двісті шістдесят три відкриті  торги серпень 2017



ДК 021:2015 - 31320000-5 - Електророзподільні кабелі 1 973 537,00     з ПДВ один млн.девятсот сімдесят три тис. п'ятсот 

тридцять сім

відкриті  торги серпень 2017

ДК 021:2015 - 31340000-1 - Приладдя до ізольованих кабелів 3 528 614,00     з ПДВ три  млн. п'ятсот двадцять вісім тис. шістсот 

чотирнадцять

відкриті  торги квітень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 31680000-6 - Електричне приладдя на супутні товари до 

електричного обладнання

983 076,00     з ПДВ дев'ятсот вісімдесят три тис. сімдесят шість відкриті  торги серпень  2017

ДК 021:2015 - 31680000-6 - Електричне приладдя та супутні товари до 

електричного обладнання

157 678,00     з ПДВ сто п'ятдесят сім тис. шістсот сімдесят вісім відкриті  торги березень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 31680000-6 - Електричне приладдя та супутні товари до 

електричного обладнання

207 240,00     з ПДВ двісті сім тис. двісті сорок відкриті  торги серпень 2017

ДК 021:2015 - 31680000-6 - Електричне приладдя та супутні товари до 

електричного обладнання

23 590,00     з ПДВ двадцять три тис. п'ятсот дев'яносто відкриті  торги серпень 2017

ДК 021:2015 - 31680000-6 - Електричне приладдя та супутні товари до 

електричного обладнання

20 700,00     з ПДВ двадцять тис. сімсот переговорна 

процедура закупівлі

вересень 2017

ДК 021:2015 - 31680000-6 - Електричне приладдя та супутні товари до 

електричного обладнання

115 000,00     з ПДВ сто п'ятнадцять тис. відкриті  торги жовтень  2017

ДК 021:2015 - 34140000-0 - Великовантажні мототранспортні засоби 1 710 852,00     з ПДВ один млн. сімсот  десять  тис. вісімсот п'ятдесят дві відкриті  торги вересень 2017

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

малої тоннажності

2 053 330,00     з ПДВ два млн. п'ятдесят три тис. триста тридцять відкриті  торги лютий 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 34350000-5 - Шини для транспортних засобів великої та 

малої тоннажності

6 080 000,00     з ПДВ шість млн. вісімдесят тис. відкриті  торги березень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 35120000-1- Системи та пристрої нагляду та охорони 901 200,00     з ПДВ дев'ятсот одна  тис.двісті відкриті  торги вересень 2017

ДК 021:2015 - 38550000-5 -Лічильники 1 394 400,00     з ПДВ один млн. триста дев'яносто чотири тис. чотириста відкриті  торги квітень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 38550000-5 -Лічильники 32 340 000,00     з ПДВ тридцять два млн. триста сорок тис. відкриті  торги червень  2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 38550000-5 -Лічильники 727 200,00     з ПДВ сімсот двадцять сім тис. двісті відкриті  торги березень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 2 610 000,00     з ПДВ два млн.шістсот десят тис. відкриті  торги березень  2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 85 356,00     з ПДВ вісімдесят п'ять тис. триста п'ятдесят шість відкриті  торги серпень 2017
ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 109 000,00     з ПДВ сто дев'ять тис відкриті  торги серпень 2017
ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 3 509 828,00     з ПДВ три млн. п'ятсот дев'ять тис. вісімсль двадцять вісім відкриті  торги квітень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 2 700 000,00     з ПДВ два млн. сімсот тис. відкриті  торги серпень 2017
ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 100 000,00     з ПДВ сто тис. переговорна 

процедура закупівлі

червень  2017

ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 3 788 000,00     з ПДВ три млн. сімсот вісімдесят вісім тис. відкриті  торги березень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 2 026 975,00     з ПДВ два млн. двадцять шість тис. дев'ятсот сімдесят 

п'ять 

переговорна 

процедура закупівлі

квітень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 44220000-8 - Столярні вироби 481 740,00     з ПДВ чотириста вісімдесят одна тис. сімсот сорок відкриті  торги березень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 44510000-8 - Знаряддя 386 232,00     з ПДВ триста вісімдесят шість тис. двісті тридцять дві відкриті  торги серпень 2017

ДК 021:2015 - 44810000-1 - Фарби 1 069 250,00     з ПДВ один млн. шістдесят дев'ять тис. двісті п'ятдесят відкриті  торги серпень 2017
ДК 021:2015 - 44810000-1 - Фарби 1 200 000,00     з ПДВ один млн. двісті тис. відкриті  торги березень 2017

(проведено)
ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні роботи, 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»

10 027 474,00     з ПДВ десять млн. двадцять сім тис. чотириста сімдесят  

чотири

відкриті  торги серпень  2017

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні роботи, 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»

7 737 600,00     з ПДВ сім млн. сімсот тридцять сім тис. шістсот відкриті  торги серпень  2017



ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні роботи, 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»

21 593 697,60     з ПДВ двадцять один млн. п'ятсот дев'яносто три тис. 

шістсот дев'яносто сім грн. 60 коп.

відкриті  торги липень  2017

ДК 021:2015 - 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки

71 500,00     з ПДВ сімдесят одна тис. п'ятсот відкриті  торги вересень  2017

ДК 021:2015 - 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки

99 800,00     з ПДВ дев'яносто девять тис. вісімсот відкриті  торги вересень  2017

ДК 021:2015 - 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки

310 000,00     з ПДВ триста десять тис. переговорна 

процедура закупівлі

вересень 2017

ДК 021:2015 - 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки

879 140,00     з ПДВ вісімсот сімдесят дев'ять тис. сто сорок відкриті  торги жовтень  2017

ДК 021:2015 - 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки

330 000,00     з ПДВ триста тридцять тис. відкриті  торги жовтень  2017

ДК 021:2015 - 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки

45 000,00     з ПДВ сорок п'ять тис. відкриті  торги жовтень  2017

ДК 021:2015 - 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки

259 260,00     з ПДВ двісті п'ятдесят дев'ять тис. двісті шістдесят відкриті  торги жовтень 2017

ДК 021:2015 - 71220000-6 - Послуги з архітектурного проектування 1 404 000,00     з ПДВ один млн. чотириста чотири  тис. відкриті  торги вересень 2017
ДК 021:2015 - 71220000-6 - Послуги з архітектурного проектування 264 241,20     з ПДВ двісті шістдесят  чотири  тис. двісті сорок одна грн. 

20 коп.

відкриті  торги вересень 2017

ДК 021:2015 - 71220000-6 - Послуги з архітектурного проектування 204 751,20     з ПДВ двісті   чотири  тис. сімсот п'ятдесят  одна грн. 20 

коп.

відкриті  торги вересень 2017

ДК 021:2015 - 71220000-6 - Послуги з архітектурного проектування 1 007 425,20     з ПДВ один млн.сім  тис. чотириста двадцять п'ять  грн. 20 

коп.

відкриті  торги вересень 2017

ДК 021:2015 - 71350000-6 - Науково-технічні послуги в галузі інженерії 1 545 636,00     з ПДВ один млн. п'ятсот сорок п'ять  тис. шістсот  

тридцять шість

відкриті  торги вересень 2017

Голова тендерного комітету         Іванюк О.Г.
М.П.

Секретар тендерного  комітету     Стасюк Р.В.

Затверджено рішенням  тендерного комітету протокол  № РПЗ- 22-2017    від  "13" вересня  2017р.  


