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3. 4. 5. 7. 8. 9.
Газ природний (метан) для Кам'янець-
Подільського РЕМ, Хмельницького РЕМ, 
Хмельницького МРЕМ, Шепетівського РЕМ, 
СМіТ Товариства

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

березень 2020 UA-2020-03-25-000894-b

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

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і дистиляти 1 183 245,00 з ПДВ  один млн. сто вісімдесят три тис. двісті сорок п'ять 
грн. 00 коп.

відкриті торги 
UA-P-2020-01-09-000934-c

січень 2020 UA-2020-01-09-000248-c

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

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

березень 2020 UA-2020-03-25-000150-b

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

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

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

січень 2020 UA-2020-01-09-000472-c

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

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

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

січень 2020 UA-2020-01-28-001023-a

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

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

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

лютий 2020 UA-2020-02-19-003313-b

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

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

лютий 2020 UA-2020-02-10-001877-b

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

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

березень 2020 UA-2020-03-03-002558-a

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

лютий 2020 UA-2020-02-26-001930-c

6.

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  (Зміни 8)
на 2020 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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Металопрокат ДК 021:2015 - 14620000-3 - Сплави 9 279 559,00 з ПДВ  дев'ять млн. двісті сімдесят дев'ять тис. п'ятсот 
пятдесят дев'ять грн. 00 коп.

відкриті торги з публікацією 
англійською мовою

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

січень 2020 UA-2020-01-16-000908-c

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

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

березень 2020 UA-2020-03-13-000686-b

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

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

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

лютий 2020 UA-2020-02-14-000627-c

Вимикач-роз'єднувач, рубильник, блок-
рубильник

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

 

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

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

червень 2020

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

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

відкриті торги з публікацією 
англійською мовою

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

березень 2020 UA-2020-03-02-001096-a

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

 і

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

квітень 2020

Запобіжники, губки під запобіжник, 
контакти під запобіжник

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

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

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

лютий 2020 UA-2020-02-04-001217-a

Запобіжники, губки під запобіжник, 
контакти під запобіжник

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

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

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

березень 2020 UA-2020-03-11-000572-b

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

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

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

квітень 2020

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

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

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

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

січень 2020 UA-2020-01-15-002205-c

Обмежувачі перенапруг ОПН-110 кВ; ОПН-
35 кВ

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

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

лютий 2020 UA-2020-02-26-001937-c

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

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

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

січень 2020 UA-2020-01-30-001202-c

Автомобіль Renault Duster INTENSE або 
еквівалент

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

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

січень 2020 UA-2020-01-16-002804-c

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

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

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

березень 2020 UA-2020-03-04-002479-a

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

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

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

березень 2020 UA-2020-03-04-002635-a

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

2 787 446,00 з ПДВ два млн. сімсот вісімдесят сім тис. чотириста сорок 
шість грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2020-01-08-003454-c

квітень 2020



Конкретна назва предмета закупівлі
Коди та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі

Ко
д 

 з
гід

но
 з

 К
ЕК

В 
(д

ля
 б

ю
дж

ет
ни

х 
ко

ш
ті

в)

Процедура закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

П
ри

м
іт

ки

Розмір бюджетного призначення  за кошторисом 
або очікувана вартість предмета закупівлі

Шини для вантажних автомобілів та  
сільськогосподарської техніки

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

5 012 538,00 з ПДВ п'ять млн. дванадцять тис. п'ятсот тридцять вісім грн. 
00 коп.

відкриті торги з публікацією 
англійською мовою

UA-P-2020-01-08-003399-c

квітень 2020

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

відкриті торги з публікацією 
англійською мовою

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

березень 2020 UA-2020-03-04-001859-b

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

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

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

лютий 2020 UA-2020-02-24-000731-c

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

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

лютий 2020 UA-2020-02-26-000686-c

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

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

квітень 2020

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

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

лютий 2020 UA-2020-02-17-002443-a

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

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

березень 2020 UA-2020-03-05-001425-b

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

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

березень 2020 UA-2020-03-25-000421-b

Послуги з розробки документації із 
землеустрою

ДК 021:2015 - 71240000-2 - Архітектурні, 
інженерні та планувальні послуги

14 000 000,00 без 
ПДВ

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

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

березень 2020 UA-2020-03-24-001007-b
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Голова тендерного комітету         Олійник В.А.
М.П.

Секретар тендерного  комітету     Стасюк Р.В.

Затверджено рішенням  тендерного комітету протокол  № ЗПЗ-8-2020    від  "24" березня  2020р.  
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