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Газ природний (метан) ДК 021:2015 - 09120000-6 - Газове паливо 4 187 000,00 з ПДВ чотири млн. сто вісімдесят сім тис. грн. 00 коп. відкриті торги березень UA-2018-03-26-001702-b

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та 
дизельне паливо для Кам'янець-
Подільського МРЕМ, Кам'янець-
Подільського РЕМ, Старокостянтинівського 
РЕМ, Хмельницького МРЕМ, 
Хмельницького РЕМ, ДВЕМ та СМіТ 
Товариства

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 23 824 000,00 з ПДВ двадцять три млн. вісімсот двадцять чотири тис.  
грн. 00 коп.

відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

лютий UA-2018-02-26-001463-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 2 741 800,00 з ПДВ два млн.сімсот сорок одна тис. вісімсот грн. 00 
коп.

відкриті торги лютий UA-2018-02-26-001389-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 2 741 800,00 з ПДВ два млн.сімсот сорок одна тис. вісімсот грн. 00 
коп.

відкриті торги березень UA-2018-03-14-000941-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 2 741 800,00 з ПДВ два млн.сімсот сорок одна тис. вісімсот грн. 00 
коп.

переговорна 
процедура закупівлі

квітень UA-2018-04-12-001236-a

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та 
дизельне паливо для Старосинявського 
РЕМ, Старосинявського ЦЦР, Полонського 
РЕМ та Шепетівського РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 3 430 650,00 з ПДВ три млн.чотириста тридцять тис. шістсот 
п'ятдесят грн. 00 коп.

відкриті торги лютий UA-2018-02-26-001338-c

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та 
дизельне паливо для Волочиського РЕМ та 
Красилівського РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 4 408 400,00 з ПДВ чотири млн.чотириста вісім  тис. чотириста грн. 
00 коп.

відкриті торги лютий UA-2018-02-26-001268-c

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та 
дизельне паливо для Городоцького РЕМ, 
Чемеровецького РЕМ,   та Ярмолинецького 
РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 4 032 600,00 з ПДВ чотири млн.тридцять дві  тис. шістсот грн. 00 коп. відкриті торги лютий UA-2018-02-26-001513-c

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та 
дизельне паливо для Ізяславського РЕМ та 
Славутського РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 4 116 400,00 з ПДВ чотири млн.сто шістнадцять  тис. чотириста грн. 
00 коп.

відкриті торги лютий UA-2018-02-27-000565-c

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та 
дизельне паливо для Віньковецького РЕМ, 
Дунаєвецького РЕМ та Новоушицького РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 3 808 800,00 з ПДВ три млн.вісімсот вісім  тис. вісімсот грн. 00 коп. відкриті торги лютий UA-2018-02-27-000594-c

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та 
дизельне паливо для Віньковецького РЕМ, 
Дунаєвецького РЕМ та Новоушицького РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 3 808 800,00 з ПДВ три млн.вісімсот вісім  тис. вісімсот грн. 00 коп. відкриті торги березень UA-2018-03-19-000572-c

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та 
дизельне паливо для Віньковецького РЕМ, 
Дунаєвецького РЕМ та Новоушицького РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 3 808 800,00 з ПДВ три млн.вісімсот вісім  тис. вісімсот грн. 00 коп. переговорна 
процедура закупівлі

травень UA-2018-05-05-000981-a

6.

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (Зміни 33)
на 2018 рік

1. Найменування замовника: АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 22767506

Розмір бюджетного призначення  за кошторисом 
або очікувана вартість предмета закупівлі
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Розмір бюджетного призначення  за кошторисом 
або очікувана вартість предмета закупівлі

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та 
дизельне паливо для Віньковецького РЕМ, 
Дунаєвецького РЕМ та Новоушицького РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 1 642 310,00 з ПДВ один млн. шістсот сорок дві  тис. триста десять 
грн. 00 коп.

відкриті торги жовтень UA-2018-10-11-001950-b

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та 
дизельне паливо для Волочиського РЕМ, 
Городоцького РЕМ, Деражнянського РЕМ, 
Ізяславського РЕМ, Красилівського РЕМ та 
Летичівського РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 2 715 650,00 з ПДВ два млн. сімсот п'ятнадцять тис. шістсот 
п'ятдесят грн. 00 коп.

відкриті торги жовтень UA-2018-10-11-001983-b

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та 
дизельне паливо для Полонського РЕМ, 
Славутського РЕМ, Старокостянтинівського 
РЕМ, Старосинявського РЕМ, 
Чемеровецького РЕМ, Шепетівського РЕМ, 
Ярмолинецького РЕМ, Старосинявського 
ЦЦР та Меджибізького ЦЦР

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 2 617 050,00 з ПДВ два млн. шістсот сімнадцять тис.  п'ятдесят грн. 
00 коп.

відкриті торги жовтень UA-2018-10-11-002001-b

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та 
дизельне паливо для Білогірського РЕМ, 
Кам'янець-Подільського РЕМ, Кам'янець-
Подільського МРЕМ, Теофіпольського РЕМ, 
Хмельницького МРЕМ, Хмельницького 
РЕМ, НЛК СП "Яблуневий сад" та ДВЕМ 

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 3 372 785,00 з ПДВ три млн. триста сімдесят дві тис. сімсот 
вісімдесят п'ять грн. 00 коп.

відкриті торги жовтень UA-2018-10-16-000919-b

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та 
дизельне паливо для служби механізації і 
транспорту 

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 3 960 015,00 з ПДВ три млн. дев'ятсот шістдесят  тис. п'ятнадцять 
грн. 00 коп.

відкриті торги жовтень UA-2018-10-16-000931-b

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та 
дизельне паливо для Деражнянського РЕМ 
та Летичівського РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 1 699 700,00 з ПДВ один млн.шістсот дев'яносто дев'ять тис. сімсот 
грн. 00 коп.

відкриті торги лютий UA-2018-02-27-000625-c

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та 
дизельне паливо для Віньковецького РЕМ, 
Дунаєвецького РЕМ та Новоушицького РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 3 458 300,00 з ПДВ три млн. чотириста п'ятдесят вісім  тис. триста 
грн. 00 коп.

переговорна 
процедура закупівлі

травень UA-2018-05-31-001781-a

Бензин марки А-92, бензин марки А-95 та 
дизельне паливо для Ізяславського РЕМ, 
Славутського РЕМ, Красилівського РЕМ та 
Старокостянтинівського РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 2 084 650,00 з ПДВ два млн. вісімдесят чотири тис. шістсот п'ятдесят 
грн. 00 коп.

відкриті торги червень UA-2018-06-14-002036-a

Газ нафтовий скраплений для Кам'янець-
Подільського МРЕМ, Кам'янець-
Подільського РЕМ, Летичівського РЕМ, 
Хмельницького МРЕМ, Хмельницького РЕМ 
та СМіТ Товариства

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 2 539 200,00 з ПДВ два млн. п'ятсот тридцять дев'ять  тис. двісті грн. 
00 коп.

відкриті торги лютий UA-2018-02-28-000838-c

Газ нафтовий скраплений для Кам'янець-
Подільського МРЕМ, Кам'янець-
Подільського РЕМ, Летичівського РЕМ, 
Хмельницького МРЕМ, Хмельницького 
РЕМ, ДВЕМ та СМіТ Товариства

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 885 267,00 з ПДВ вісімсот вісімдесят п'ять  тис. двісті шістдесят сім 
грн. 00 коп.

відкриті торги жовтень UA-2018-10-16-000961-b
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Газ нафтовий скраплений для 
Віньковецького РЕМ, Дунаєвецького РЕМ та 
Новоушицького РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 856 250,00 з ПДВ вісімсот п'ятдесят шість  тис. двісті п'ятдесят грн. 
00 коп.

відкриті торги лютий UA-2018-02-28-000551-c

Газ нафтовий скраплений для 
Віньковецького РЕМ, Дунаєвецького РЕМ та 
Новоушицького РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 856 250,00 з ПДВ вісімсот п'ятдесят шість  тис. двісті п'ятдесят грн. 
00 коп.

відкриті торги березень UA-2018-03-20-000559-c

Газ нафтовий скраплений для 
Городоцького РЕМ, Полонського РЕМ та 
Чемеровецького РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 487 500,00 з ПДВ чотириста вісімдесят сім  тис. п'ятсот грн. 00 коп. відкриті торги лютий UA-2018-02-28-000862-c

Газ нафтовий скраплений для Ізяславського 
РЕМ, Старосинявського РЕМ, 
Старосинявського ЦЦР, Деражнянського 
РЕМ,  Славутського РЕМ та Шепетівського 
РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 918 750,00 з ПДВ дев'ятсот вісімнадцять  тис. сімсот п'ятдесят  грн. 
00 коп.

відкриті торги лютий UA-2018-02-28-000532-c

Газ нафтовий скраплений для Волочиського 
РЕМ, Красилівського РЕМ, 
Старокостянтинівського РЕМ та 
Ярмолинецького РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 775 000,00 з ПДВ сімсот сімдесят п'ять тис. грн. 00 коп. відкриті торги лютий UA-2018-02-28-000893-c

Газ нафтовий скраплений для Волочись-
кого РЕМ, Красилівського РЕМ, Старо-
костянтинівського РЕМ, Ярмолинець-кого 
РЕМ, Ізяславського РЕМ, Старо-синявського 
РЕМ, Старосинявського ЦЦР, 
Деражнянського РЕМ,  Славутсь-кого РЕМ 
та Шепетівського РЕМ

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 487 200,00 з ПДВ чотириста вісімдесят сім тис. двісті грн. 00 коп. відкриті торги липень UA-2018-07-26-000325-b

Газ нафтовий скраплений для Волочись-
кого РЕМ, Деражнянського РЕМ, 
Дунаєвецького РЕМ, Ізяславського РЕМ, 
Красилівського РЕМ, Новоушицького РЕМ, 
Славутського РЕМ, Старо-костянтинівського 
РЕМ, Старо-синявського РЕМ,  
Старосинявського ЦЦР, Шепетівського РЕМ, 
Ярмолинець-кого РЕМ та Меджибізького 
ЦЦР 

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 933 012,00 з ПДВ дев'ятсот тридцять три тис. дванадцять грн. 00 
коп.

відкриті торги жовтень UA-2018-10-16-000961-b

Газ нафтовий скраплений для Волочись-
кого РЕМ, Деражнянського РЕМ, 
Дунаєвецького РЕМ, Ізяславського РЕМ, 
Красилівського РЕМ, Новоушицького РЕМ, 
Славутського РЕМ, Старо-костянтинівського 
РЕМ, Старо-синявського РЕМ,  
Старосинявського ЦЦР, Шепетівського РЕМ, 
Ярмолинець-кого РЕМ та Меджибізького 
ЦЦР 

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 933 012,00 з ПДВ дев'ятсот тридцять три тис. дванадцять грн. 00 
коп.

відкриті торги листопад UA-2018-11-06-000600-c
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Газ нафтовий скраплений для Волочись-
кого РЕМ, Деражнянського РЕМ, 
Дунаєвецького РЕМ, Ізяславського РЕМ, 
Красилівського РЕМ, Новоушицького РЕМ, 
Славутського РЕМ, Старо-костянтинівського 
РЕМ, Старо-синявського РЕМ,  
Старосинявського ЦЦР, Шепетівського РЕМ, 
Ярмолинець-кого РЕМ та Меджибізького 
ЦЦР 

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 933 012,00 з ПДВ дев'ятсот тридцять три тис. дванадцять грн. 00 
коп.

відкриті торги листопад UA-2018-11-07-000948-c

Газ нафтовий скраплений для Волочись-
кого РЕМ, Деражнянського РЕМ, 
Дунаєвецького РЕМ, Ізяславського РЕМ, 
Красилівського РЕМ, Новоушицького РЕМ, 
Славутського РЕМ, Старо-костянтинівського 
РЕМ, Старо-синявського РЕМ,  
Старосинявського ЦЦР, Шепетівського РЕМ, 
Ярмолинець-кого РЕМ та Меджибізького 
ЦЦР 

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 892 944,00 з ПДВ вісімсот дев'яносто дві тис. дев'ятсот сорок 
чотири грн. 00 коп. 

переговорна 
процедура закупівлі

листопад UA-2018-11-29-001617-c

Олива трансформаторна Т-1500 ДК 021:2015 - 09210000-4 - Мастильні засоби 3 937 500,00 з ПДВ три млн. дев'ятсот тридцять сім тис. п'ятсот грн. 
00 коп.

відкриті торги березень UA-2018-03-05-001049-c

Електрична енергія ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія 3 701 000,00 з ПДВ три млн. сімсот одна тис. грн. 00 коп. відкриті торги грудень UA-2018-12-04-004094-c

Металопрокат ДК 021:2015 - 14620000-3 - Сплави 15 621 733,40 з ПДВ п'ятнадцять млн. шістсот двадцять одна тис. 
сімсот тридцять три грн. 40 коп.

відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

лютий UA-2018-02-21-001027-c

Металопрокат ДК 021:2015 - 14620000-3 - Сплави 15 621 733,40 з ПДВ п'ятнадцять млн. шістсот двадцять одна тис. 
сімсот тридцять три грн. 40 коп.

відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

квітень UA-2018-04-03-001622-a

Металопрокат ДК 021:2015 - 14620000-3 - Сплави 4 224 597,00 з ПДВ чотири млн. двісті двадцять чотири  тис. п'ятсот 
дев'яносто сім грн. 00 коп.

відкриті торги листопад  UA-2018-11-07-001680-c

Костюм бавовняний ДК 021:2015 - 18130000-9 - Спеціальний робочий одяг 2 392 848,00 з ПДВ два млн. триста дев'яносто дві тис. вісімсот 
сорок вісім грн. 00 коп.

відкриті торги квітень UA-2018-04-27-001215-a

Костюм зварювальника ДК 021:2015 - 18130000-9 - Спеціальний робочий одяг 32 400,00 з ПДВ тридцять дві тис. чотириста грн. 00 коп. відкриті торги травень  UA-2018-05-31-002137-a

Комплект бензопильника STIHL  (або 
еквівалент) (Зміни до Інвестиційної 
програми 2018 року - п. VII.2.4.)

ДК 021:2015 - 18130000-9 - Спеціальний робочий одяг 320 400,00 з ПДВ триста двадцять тис. чотириста грн. 00 коп. відкриті торги жовтень UA-2018-10-25-000348-c

Боти діелектричні ДК 021:2015 - 18830000-6 - Захисне взуття 34 200,00 з ПДВ тридцять чотири тис. двісті грн. 00 коп. відкриті торги червень UA-2018-06-01-000657-a

Чоботи робочі, чоботи робочі утеплені ДК 021:2015 - 18830000-6 - Захисне взуття 1 692 875,00 з ПДВ один млн. шістсот дев'яносто дві тис. вісімсот 
сімдесят п'ять грн. 00 коп.

відкриті торги червень UA-2018-06-01-000849-a

Чоботи робочі, чоботи робочі утеплені ДК 021:2015 - 18830000-6 - Захисне взуття 1 600 620,00 з ПДВ один млн. шістсот  тис. шістсот двадцять грн. 00 
коп.

відкриті торги вересень UA-2018-09-06-000412-a

Папір офісний формату А-4, папір офісний 
формату А-3, папір офсетний формату А-4, 
папір офсетний формату А-3, папір для 
факсимільних апаратів, папір для плотера

ДК 021:2015 - 30190000-7  - Офісне устаткування та приладдя 
різне

3 931 569,00 з ПДВ три млн. дев'ятсот тридцять одна тис. п'ятсот 
шістдесят дев'ять грн. 00 коп.

відкриті торги квітень UA-2018-04-04-000442-a
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Папір офісний формату А-4, папір офісний 
формату А-3, папір офсетний формату А-4, 
папір офсетний формату А-3, папір для 
факсимільних апаратів, папір для плотера

ДК 021:2015 - 30190000-7  - Офісне устаткування та приладдя 
різне

3 931 569,00 з ПДВ три млн. дев'ятсот тридцять одна тис. п'ятсот 
шістдесят дев'ять грн. 00 коп.

відкриті торги квітень UA-2018-04-27-001598-a

Папір офісний формату А-4, папір офісний 
формату А-3

ДК 021:2015 - 30190000-7  - Офісне устаткування та приладдя 
різне

2 845 000,00 з ПДВ два млн. вісімсот сорок п'ять тис. грн. 00 коп. відкриті торги липень  UA-2018-07-20-001296-b

Комп'ютер офісний в комплекті з 
монітором і ББЖ (Інвестиційна програма 
2018 року - п. ІV.1.1.)

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

2 815 488,00 з ПДВ два млн. вісімсот п'ятнадцять тис. чотириста 
вісімдесят вісім грн. 00 коп.

відкриті торги серпень UA-2018-08-08-000662-a

Багатофункціональний пристрій Canon I-
Sensys MF421dw або еквівалент (Зміни до 
Інвестиційної програми 2018 року - п. 
ІV.3.3.)

ДК 021:2015 - 30230000-0  - Комп’ютерне обладнання 1 016 400,00 з ПДВ один млн. шістнадцять тис. чотириста  грн. 00 
коп.

відкриті торги жовтень UA-2018-10-18-001762-b

Трансформатор силовий ТМГ, 
трансформатор струму 10кВ, 
трансформатор напруги 10кВ

ДК 021:2015 - 31170000-8 -  Трансформатори 5 839 400,00 з ПДВ п'ять  млн. вісімсот тридцять дев'ять тис. 
чотириста грн. 00 коп.

відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

травень UA-2018-05-14-001035-a

Трансформатор струму ДК 021:2015 - 31170000-8 -  Трансформатори 2 327 400,00 з ПДВ два млн. триста двадцять сім тис. чотириста  грн. 
00 коп.

відкриті торги травень UA-2018-05-03-001747-a

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

1 612 300,00 з ПДВ один млн. шістсот дванадцять тис. триста грн. 00 
коп.

відкриті торги квітень UA-2018-04-25-001561-a

Рубильники, вимикачі-роз'єднувачі, блок-
рубильники

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

2 815 607,00 з ПДВ два млн. вісімсот п'ятнадцять тис. шістсот сім 
грн. 00 коп.

відкриті торги березень UA-2018-03-23-000129-b

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

1 879 645,00 з ПДВ один млн. вісімсот сімдесят дев'ять тис. шістсот 
сорок п'ять грн. 00 коп.

відкриті торги червень UA-2018-06-19-000418-a

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

247 100,00 з ПДВ двісті сорок сім тис. сто грн. 00 коп. відкриті торги червень UA-2018-06-04-000209-a

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

636 418,00 з ПДВ шістсот тридцять шість тис. чотириста 
вісімнадцять грн. 00 коп.

відкриті торги червень UA-2018-06-27-001462-a

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

636 418,00 з ПДВ шістсот тридцять шість тис. чотириста 
вісімнадцять грн. 00 коп.

відкриті торги серпень UA-2018-08-08-000668-b

Запобіжники, губки під запобіжники, 
контакти до запобіжників 

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

881 764,00 з ПДВ вісімсот вісімдесят одна тис. сімсот шістдесят 
чотири грн. 00 коп.

відкриті торги червень UA-2018-06-19-002529-a

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

7 060 091,00 з ПДВ сім млн.  шістдесят тис. дев'яносто одна грн. 00 
коп.

відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

травень UA-2018-05-04-001892-a

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

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

1 139 866,00 з ПДВ один млн. сто тридцять дев'ять тис. вісімсот 
шістдесят шість грн. 00 коп.

відкриті торги березень UA-2018-03-14-001086-c

Обмежувачі перенапруг: ОПН-110 кВ; ОПН-
35 кВ;  ОПН-10 кВ

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

1 713 600,00 з ПДВ один млн. сімсот тринадцять тис. шістсот грн. 00 
коп.

відкриті торги березень UA-2018-03-06-000661-c

Роз'єднувачі РЛНД «М» 10/400,  РЛНДз «М» 
10/630

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

4 122 500,00 з ПДВ чотири млн. сто двадцять дві тис. п'ятсот грн. 00 
коп.

відкриті торги жовтень UA-2018-10-18-000342-b
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Комплект матеріалів для влаштування 
ізольованого вводу

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

41 911 620,00 з ПДВ сорок один млн. дев'ятсот одинадцять тис. 
шістсот двадцять грн. 00 коп.

відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

травень UA-2018-05-02-001112-a

Продукція кабельна ДК 021:2015 - 31320000-5 - Електророзподільні кабелі 46 442 497,00 з ПДВ сорок шість млн. чотириста сорок дві тис. 
чотириста дев'яносто сім грн. 00 коп.

відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

січень UA-2018-01-05-000972-a

Продукція кабельна ДК 021:2015 - 31320000-5 - Електророзподільні кабелі 120 000 000,00 з ПДВ сто двадцять млн. грн. 00 коп. відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

листопад UA-2018-11-20-000475-c

Муфти термоусаджувальні кабельні ДК 021:2015 - 31340000-1 - Приладдя до ізольованих кабелів 3 191 059,00 з ПДВ три млн. сто дев'яносто одна тис. п'ятдесят 
дев'ять грн. 00 коп.

відкриті торги березень UA-2018-03-19-001257-c

Діагностичний комплекс для проведення 
енергоаудиту (вимірювання потоків і 
контролю функціонування систем обліку 
електроенергії) в мережах (фідерах) 10-
0,4кВ (Інвестиційна програма 2018 року - п. 
ІІ.1.1.)

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

3 271 220,00 з ПДВ три млн. двісті сімдесят одна тис. двісті двадцять 
грн. 00 коп.

відкриті торги серпень UA-2018-08-28-001035-a

Радіостанції (Інвестиційна програма 2018
року - п.п. V.1.5.; V.1.6.; V.1.7.)

ДК 021:2015 - 32340000-8 - Мікрофони та гучномовці 2 196 024,00 з ПДВ два млн. сто дев'яносто шість тис. двадцять 
чотири грн. 00 коп.

відкриті торги березень UA-2018-03-06-000860-c

Радіостанції (Інвестиційна програма 2018
року - п.п. V.1.5.; V.1.6.; V.1.7.)

ДК 021:2015 - 32340000-8 - Мікрофони та гучномовці 2 196 024,00 з ПДВ два млн. сто дев'яносто шість тис. двадцять 
чотири грн. 00 коп.

відкриті торги червень UA-2018-06-11-002309-a

Радіостанції (Інвестиційна програма 2018
року - п.п. V.1.5.; V.1.6.; V.1.7.)

ДК 021:2015 - 32340000-8 - Мікрофони та гучномовці 2 196 024,00 з ПДВ два млн. сто дев'яносто шість тис. двадцять 
чотири грн. 00 коп.

відкриті торги вересень UA-2018-09-06-001149-a

Автомобіль MITSUBISHI L200 (або 
еквівалент) (Зміни до Інвестиційної 
програми 2018 року - п. VI.1.2.)

ДК 021:2015 - 34110000-1 - Легкові автомобілі 894 000,00 з ПДВ вісімсот дев'яносто чотири тис. грн. 00 коп. відкриті торги жовтень UA-2018-10-22-002049-b

Автомобіль MITSUBISHI L200 (або 
еквівалент) (Зміни до Інвестиційної 
програми 2018 року - п. VI.1.2.)

ДК 021:2015 - 34110000-1 - Легкові автомобілі 3 576 000,00 з ПДВ три млн. п'ятсот сімдесят шість тис. грн. 00 коп. відкриті торги листопад UA-2018-11-08-001881-c

Автомобіль SKODA RAPID  (або еквівалент) 
(Зміни до Інвестиційної програми 2018 року 
- п. VI.1.3.)

ДК 021:2015 - 34110000-1 - Легкові автомобілі 416 000,00 з ПДВ чотириста шістнадцять тис. грн. 00 коп. відкриті торги жовтень UA-2018-10-22-002484-b

Автомобіль SKODA RAPID  (або еквівалент) 
(Зміни до Інвестиційної програми 2018 року 
- п. VI.1.3.)

ДК 021:2015 - 34110000-1 - Легкові автомобілі 398 016,00 з ПДВ триста дев'яносто вісім тис. шістнадцять грн. 00 
коп.

відкриті торги листопад UA-2018-11-15-000176-a

Автогідропідіймач з висотою підіймання 
13,5 м. (Інвестиційна програма 2018 року - 
п. VI.1.1.)

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

3 360 000,00 з ПДВ три млн. триста шістдесят тис. грн. 00 коп. відкриті торги липень UA-2018-07-11-001340-b

Автогідропідіймач з висотою підіймання 31 
м. на базі МАЗ 6317F5 (Зміни до 
Інвестиційної програми 2018 року - п. 
VI.1.1.)

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

6 360 000,00 з ПДВ шість млн. триста шістдесят тис. грн. 00 коп. відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

жовтень UA-2018-10-19-002312-b

Бурильно-кранова машина  БКУ-1МК-Т 
(Зміни до Інвестиційної програми 2018 року 
- п. VI.1.3.)

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

2 200 000,00 з ПДВ два млн. двісті тис. грн. 00 коп. відкриті торги жовтень UA-2018-10-18-002814-b

Шини для легкових автомобілів та 
автобусів

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

2 321 600,00 з ПДВ два млн. триста двадцять одна тис. шістсот грн. 
00 коп.

відкриті торги січень UA-2018-01-31-000106-c
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Шини для вантажних автомобілів та  
сільськогосподарської техніки

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

5 533 100,00 з ПДВ п'ять млн. п'ятсот тридцять три тис. сто грн. 00 
коп.

відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

січень UA-2018-01-31-000665-c

Шини для вантажних автомобілів та  
сільськогосподарської техніки

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

3 978 300,00 з ПДВ три млн. дев'ятсот сімдесят вісім тис. триста грн. 
00 коп.

відкриті торги червень UA-2018-06-05-001612-a

Лічильник трифазний електронний 
багатотарифний EMH LZQJ-XC з вбудованим 
модемом VARIOMOD-XC (або еквівалент) 
(Інвестиційна програма 2018 року - п. ІI.1.2.)

ДК 021:2015 - 38550000-5 - Лічильники 371 700,00 з ПДВ триста сімдесят одна тис. сімсот грн. 00 коп. відкриті торги березень UA-2018-03-06-000462-c

Лічильник електроенергії ДК 021:2015 - 38550000-5 - Лічильники 2 655 000,00 з ПДВ триста сімдесят одна тис. сімсот грн. 00 коп. відкриті торги січень UA-2018-01-29-001691-c

Лічильник трифазний електронний обліку 
активної та реактивної енергії виробництва 
Itron SL 7000

ДК 021:2015 - 38550000-5 - Лічильники 1 692 900,00 з ПДВ один млн. шістсот дев'яносто дві тис. дев'ятсот 
грн. 00 коп.

відкриті торги квітень UA-2018-04-10-000929-a

Лічильник електроенергії ДК 021:2015 - 38550000-5 - Лічильники 11 473 650,00 з ПДВ одинадцять млн. чотириста сімдесят три тис. 
шістсот п'ятдесят грн. 00 коп.

відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

квітень UA-2018-04-12-001187-a

Лічильник електроенергії ДК 021:2015 - 38550000-5 - Лічильники 11 473 650,00 з ПДВ одинадцять млн. чотириста сімдесят три тис. 
шістсот п'ятдесят грн. 00 коп.

відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

травень UA-2018-05-30-000120-a

Матеріали будівельні конструкційні ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 4 210 000,00 з ПДВ чотири млн. двісті десять тис. грн. 00 коп. відкриті торги квітень UA-2018-04-27-001362-a

Ізолятор ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 3 731 904,00 з ПДВ три млн. сімсот тридцять одна тис. дев'ятсот 
чотири грн. 00 коп.

відкриті торги червень UA-2018-06-13-000658-a

Матеріали будівельні ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 3 007 434,00 з ПДВ три млн. сім тис. чотириста тридцять чотири грн. 
00 коп.

відкриті торги лютий UA-2018-02-21-001020-c

Матеріали будівельні ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 3 007 434,00 з ПДВ три млн. сім тис. чотириста тридцять чотири грн. 
00 коп.

відкриті торги березень UA-2018-03-13-002098-c

Розчин бетонний ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 158 000,00 з ПДВ сто п'ятдесят вісім тис.  грн. 00 коп. відкриті торги січень UA-2018-01-17-001899-c

Розчин бетонний ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 158 000,00 з ПДВ сто п'ятдесят вісім тис.  грн. 00 коп. відкриті торги лютий UA-2018-02-02-002565-b

Розчин бетонний ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 158 000,00 з ПДВ сто п'ятдесят вісім тис.  грн. 00 коп. переговорна 
процедура закупівлі

березень UA-2018-03-14-000372-b

Вироби з бетону ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 26 039 636,00 з ПДВ двадцять шість млн. тридцять дев'ять тис. 
шістсот тридцять шість грн. 00 коп.

відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

лютий UA-2018-02-26-000414-c

Вироби з бетону ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 26 039 636,00 з ПДВ двадцять шість млн. тридцять дев'ять тис. 
шістсот тридцять шість грн. 00 коп.

відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

квітень UA-2018-04-03-001683-a

Вироби з бетону ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 21 869 136,00 з ПДВ двадцять один млн. вісімсот шістдесят дев'ять 
тис. сто тридцять шість грн. 00 коп.

відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

травень UA-2018-05-14-000333-a

Стояки залізобетонні СК, СВ ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 526 000,00 з ПДВ п'ятсот двадцять шість тис. грн. 00 коп. відкриті торги грудень
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Стояки залізобетонні ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 4 170 500,00 з ПДВ чотири  млн. сто сімдесят тис. п'ятсот грн. 00 коп. відкриті торги травень UA-2018-05-07-001920-a

Плитка тротуарна ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 53 400,00 з ПДВ п'ятдесят три тис. чотириста грн. 00 коп. відкриті торги вересень UA-2018-09-11-000607-c

Плитка тротуарна ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали 53 400,00 з ПДВ п'ятдесят три тис. чотириста грн. 00 коп. відкриті торги жовтень UA-2018-09-28-000137-c

Двері протипожежні ДК 021:2015 - 44220000-8 - Столярні вироби 98 486,00 з ПДВ дев'яносто вісім тис. чотириста вісімдесят шість 
грн. 00 коп.

відкриті торги липень UA-2018-07-26-000261-b

Сумка електромонтера (Інвестиційна 
програма 2018 року - п. ІІ.4.3.) 

ДК 021:2015 - 44510000-8 - Знаряддя 1 569 354,00 з ПДВ один  млн. п'ятсот шістдесят дев'ять тис. триста 
п'ятдесят чотири грн. 00 коп.

відкриті торги липень UA-2018-07-17-000332-b

Сумка електромонтера (Зміни до 
інвестиційної програми 2018 року - п. 
VІІ.2.6.) 

ДК 021:2015 - 44510000-8 - Знаряддя 2 516 208,00 з ПДВ два  млн. п'ятсот шістнадцять  тис. двісті вісім 
грн. 00 коп.

відкриті торги жовтень UA-2018-10-25-001682-c

Комплект інструмента електромонтера 
(Зміни до інвестиційної програми 2018 року 
- п. VІІ.2.6.) 

ДК 021:2015 - 44510000-8 - Знаряддя 2 516 208,00 з ПДВ два  млн. п'ятсот шістнадцять  тис. двісті вісім 
грн. 00 коп.

відкриті торги листопад UA-2018-11-01-000926-b

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Роботи з реконструкції 
ПЛ-35кВ "Кар'єр-Купіно" (Інвестиційна 
програма 2018 року - п. І.5.1.)  

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні роботи 15 246 288,00 з ПДВ п'ятнадцять млн. двісті сорок шість тис. двісті 
вісімдесят вісім грн. 00 коп.

відкриті торги липень UA-2018-07-24-000050-b

Роботи з реконструкції ПС 110/35/10кВ 
"Дунаївці" (Інвестиційна програма 2018 
року - п. І.9.2.)  

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ДК 021:2015 - 45310000-3 - 
Електромонтажні роботи

13 720 568,90 з ПДВ тринадцять млн. сімсот двадцять тис. п'ятсот 
шістдесят вісім грн. 90 коп.

відкриті торги лютий UA-2018-02-07-000538-a

Роботи з реконструкції ПЛ-35кВ "Білогір'я-
Сушівці-Ямпіль" (Інвестиційна програма 
2018 року - п. І.5.2.)  

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ДК 021:2015 - 45310000-3 - 
Електромонтажні роботи

11 415 084,00 з ПДВ одинадцять млн. чотириста п'ятнадцять тис. 
вісімдесят чотири грн. 00 коп.

відкриті торги липень UA-2018-07-30-000776-b

Послуги з розробки робочого проекту 
"Реконструкція приміщення механічної 
майстерні  (котельня) під диспетчерський 
пункт ОДС з побутовими приміщеннями по 
вул. М.Красовського,2 в м. Хмельницький”" 
(Зміни до інвестиційної програми 2018 року 
- п.п. VIІ.1.1)

71220000-6 Послуги з архітектурного проектування 660 000,00 з ПДВ шістсот шістдесят тис. грн.00 коп. відкриті торги жовтень UA-2018-10-22-002572-b

Послуги з виготовлення робочого проекту 
«Реконструкція ПС-110/35/10 кВ "Городок" 
Хмельницької області" (Інвестиційна 
програма 2018 року - п. І.9.1.)

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

653 160,00 з ПДВ шістсот п'ятдесят три тис. сто шістдесят грн. 00 
коп.

відкриті торги серпень UA-2018-08-14-001596-b

Послуги з проектування (проектні роботи) ДК 021:2015 - 71320000-7 - Послуги з інженерного 
проектування 

291 504,00 з ПДВ двісті дев'яносто одна  тис. п'ятсот чотири грн. 00 
коп.

відкриті торги червень UA-2018-06-27-001495-a

Послуги з проектування (проектні роботи) ДК 021:2015 - 71320000-7 - Послуги з інженерного 
проектування 

291 504,00 з ПДВ двісті дев'яносто одна  тис. п'ятсот чотири грн. 00 
коп.

відкриті торги липень UA-2018-07-17-001450-b
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Послуги з проектування модернізації 
систем телемеханіки для Летичівського 
РЕМ, Славутського РЕМ та Ізяславського 
РЕМ (Інвестиційна програма 2018 року - 
п.п. ІІІ.1.1.4; ІІІ.1.1.5; ІІІ.1.1.7)

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

149 325,47 з ПДВ сто сорок дев'ять тис. триста двадцять п'ять  грн. 
47 коп.

відкриті торги серпень UA-2018-08-28-001001-a

Послуги з проектування модернізації 
систем телемех. для Старосинявського 
РЕМ, Красилівського РЕМ, Теофіпольського 
РЕМ та Ярмолинецького РЕМ (Інвестиційна 
програма 2018 року - п.п. ІІІ.1.1.2; ІІІ.1.1.3; 
ІІІ.1.1.6; ІІІ.1.1.10)

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

233 372,39 з ПДВ двісті тридцять три тис. триста сімдесят грн. 39 
коп.

відкриті торги серпень UA-2018-08-28-001016-a

Послуги з проектування модернізації 
систем телемеханіки для 
Старокостянтинівського РЕМ, 
Віньковецького РЕМ та Хмельницького РЕМ  
(Інвестиційна програма 2018 року - п.п. 
ІІІ.1.1.1; ІІІ.1.1.8; ІІІ.1.1.9)

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

379 327,54 з ПДВ триста сімдесят дев'ять тис. триста двадцять сім 
грн. 54 коп.

відкриті торги серпень UA-2018-08-28-000984-a

Послуги з коригування проектної 
документації  "Технічне переоснащення ПС-
110/10кВ "ІПП"  Хмельницької області. 
(Зміни до інвестиційної програми 2018 року 
- п. І.9.5)

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

216 000,00 з ПДВ двісті шістнадцять  тис. грн. 00 коп. відкриті торги жовтень UA-2018-10-23-000818-b

Послуги з коригування проектної 
документації  "Технічне переоснащення ПС-
110/10кВ "Пилипківці"  Хмельницької 
області. (Зміни до інвестиційної програми 
2018 року - п.п. І.9.4)

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

180 000,00 з ПДВ сто вісімдесят тис. грн. 00 коп. відкриті торги жовтень UA-2018-10-23-000848-b

Послуги з розробки проектної документації  
"Реконструкція ПС-110/10 кВ  "Дубово" 
Хмельницької області" (Зміни до 
інвестиційної програми 2018 року - п.п. 
І.9.6)

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

672 000,00 з ПДВ шістсот сімдесят дві грн.00 коп. відкриті торги жовтень UA-2018-10-25-000327-c

Послуги з коригування проектної 
документації  "Будівництво РП 10 кВ, 
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" (Зміни до 
інвестиційної програми 2018 року - п. 
І.10.1)

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

593 556,00 з ПДВ п'ятсот дев'яносто три тис. п'ятсот п'ятдесят шість  
грн. 00 коп.

відкриті торги жовтень UA-2018-10-23-000880-b
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Послуги з розробки проектно-кошторисної 
документації  на  улаштування 
автоматизованої системи диспетчерсько-
технологічного управління та оперативно-
інформаційного комплексу 
 АТ «Хмельницькобленерго».
 (Зміни до інвестиційної програми 2018 
року - п. ІІІ.3.1)

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

1 243 080,00 з ПДВ один млн. двісті сорок три тис. вісімдесят  грн. 00 
коп.

відкриті торги жовтень UA-2018-10-31-000327-c

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

Секретар тендерного  комітету     Стасюк Р.В.

Затверджено рішенням  тендерного комітету протокол  № ЗПЗ -33-2018    від  "29" листопада 2018р.  


