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

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

березень 2020 UA-2020-03-25-000894-b

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

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

січень 2020 UA-2020-01-09-000248-c

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

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

травень 2020 UA-2020-05-29-001290-b

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

відкриті торги з публікацією 
англійською мовою

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

січень 2020 UA-2020-01-16-000908-c

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

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

березень 2020 UA-2020-03-13-000686-b

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

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

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

лютий 2020 UA-2020-02-14-000627-c

Розмір бюджетного призначення  та/або очікувана вартість 
предмета закупівлі

8.

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  (Зміни 32)
на 2020 рік

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

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"



Назва предмета закупівлі

Код за Єдиним закупівельним словником та 
назва відповідних класифікаторів 

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

Ко
д 

 е
ко

но
м

іч
но

ї к
ла

си
ф

ік
ац

ії 
ви

да
тк

ів
 

бю
дж

ет
у 

(д
ля

 б
ю

дж
ет

ни
х 

ко
ш

ті
в)

Вид закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
закупівлі П

ри
м

іт
ки

Розмір бюджетного призначення  та/або очікувана вартість 
предмета закупівлі

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

 і

2 915 200,00 з ПДВ два млн. дев'ятсот п'ятнадцять тис. двісті грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2020-01-08-003373-c

червень 2020 UA-2020-06-11-005224-c

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

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

відкриті торги з публікацією 
англійською мовою

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

березень 2020 UA-2020-03-02-001096-a

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

 і

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

липень 2020

Запобіжники, губки під запобіжник, контакти під 
запобіжник

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

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

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

лютий 2020 UA-2020-02-04-001217-a

Запобіжники, губки під запобіжник, контакти під 
запобіжник

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

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

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

березень 2020 UA-2020-03-11-000572-b

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

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

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

червень 2020

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

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

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

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

січень 2020 UA-2020-01-15-002205-c

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

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

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

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

квітень 2020 UA-2020-04-10-001066-b

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

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

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

березень 2020 UA-2020-03-04-002635-a

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

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

червень 2020 UA-2020-06-01-002719-b

Шини для вантажних автомобілів та  
сільськогосподарської техніки

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

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

червень 2020 UA-2020-06-01-002341-b

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

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

травень 2020 UA-2020-05-28-006203-b
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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

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

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

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

квітень 2020 UA-2020-04-17-000518-b

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

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

лютий 2020 UA-2020-02-26-000686-c

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

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

липень 2020

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

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

лютий 2020 UA-2020-02-17-002443-a

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

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

березень 2020 UA-2020-03-05-001425-b

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

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

березень 2020 UA-2020-03-25-000421-b

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

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

березень 2020 UA-2020-03-31-000548-b

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

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

квітень 2020 UA-2020-04-17-000844-b
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 – Проектно-вишукувальні та 
будівельно-монтажні роботи по об’єкту 
"Проектування та будівництво електричних мереж 
0,4-10кВ для забезпечення виконання стандартного 
приєднання електроустановок замовників до 
електричних мереж АТ "Хмельницькобленерго" в 
Хмельницькому районі Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

квітень 2020 UA-2020-04-01-000219-b

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

квітень 2020 UA-2020-04-01-000407-b

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

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

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

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

травень 2020 UA-2020-05-08-003630-b

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

14 000 000,00 без 
ПДВ

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

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

березень 2020 UA-2020-03-24-001007-b

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

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

4 800,00 без 
ПДВ

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

квітень 2020 UA-2020-04-27-000998-b

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

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

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

травень 2020 UA-2020-05-14-004124-b

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

травень 2020 UA-2020-05-14-003994-b

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

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

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

травень 2020 UA-2020-05-15-001974-b

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

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

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

травень 2020 UA-2020-05-21-004277-c
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проєкту "Будівництво мереж зовнішнього 
електропостачання для приєднання сонячної 
(фотовольтаїчної) електростанції ТОВ "Сонячна 
Енергія Товтри" Хмельницька область, 
Чемеровецький район, територія Бережанської с\р 
(кад.ном.6825280500:04:002:0060)"

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

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

травень 2020 UA-2020-05-18-004276-c

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

травень 2020 UA-2020-05-18-003568-c

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

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

травень 2020 UA-2020-05-18-004682-c

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

травень 2020 UA-2020-05-19-000658-c

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

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

травень 2020 UA-2020-05-19-000916-c

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

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

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

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

травень 2020 UA-2020-05-21-004171-c

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

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

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

травень 2020 UA-2020-05-21-004264-c

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

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

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

травень 2020

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

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

травень 2020 UA-2020-05-21-000626-c

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

травень 2020 UA-2020-05-21-001042-c

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

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

травень 2020 UA-2020-05-22-002398-c

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

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

травень 2020 UA-2020-05-25-001688-b

Роботи із встановлення системи охоронної 
сигналізації

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

травень 2020 UA-2020-05-27-004565-b
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Послуги з інженерно-геодезичних вишукувань зі 
складанням плану М 1:500 з нанесенням інженерних 
мереж та кадастрових меж земельних ділянок по 
об'єкту "Будівництво ПЛ 10 кВ від ПС 110/10 кВ 
"Аеропорт" до ТП-723 в м. Хмельницькому"

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

49 307,09 без 
ПДВ

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

червень 2020 UA-2020-06-09-000793-b

Послуги з проведення профілактичних оглідів та 
обстежень робітників

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

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

травень 2020 UA-2020-05-27-001618-b

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

ДК 021:2015 -  92400000-5 Послуги 
інформаційних агентств

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

травень 2020 UA-2020-05-27-005100-b

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

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

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

травень 2020 UA-2020-05-28-002193-b

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

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

травень 2020 UA-2020-05-28-003849-b

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

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

червень 2020 UA-2020-06-02-003450-b

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

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

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

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

травень 2020 UA-2020-05-29-002874-b

Друкована продукція різна ДК 021:2015 - 22900000-9 Друкована 
продукція різна

15 422,40 з ПДВ п'ятнадцять тис. чотириста двадцять дві грн. 40  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-06-01-006858-b

червень 2020 UA-2020-06-19-005538-c

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

203 980,00 з ПДВ  двісті три тис. дев'ятсот вісімдесят грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-06-02-003030-b

червень 2020 UA-2020-06-02-002954-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Роботи з реконструкції ПЛ-110 
кВ “Дунаївці - Кам”янець-Подільська 330” та ПЛ-110 
кВ “Дунаївці-Маків” згідно робочого проекту 
“Будівництво обходу м. Дунаївці на ділянці дороги Т-
23-08 Гуків — Дунаївці - Могилів-Подільський — 
державна дорога Н-03 Житомир-Чернівці”

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

517 580,00 з ПДВ  п'ятсот сімнадцять тис. п'ятсот вісімдесят грн. 00  
коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-06-03-004210-b

червень 2020 UA-2020-06-03-005067-b

Комплект інструментів для електромонтера-
кабельника (Інвестиційна програма 2020 року - п. 
VІІ.2.2.1)

ДК 021:2015 - 44510000-8 Знаряддя 69 072,00 з ПДВ  шістдесят дев'ять тисяч сімдесят дві грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-06-04-002424-b

червень 2020 UA-2020-06-04-002669-b



Назва предмета закупівлі

Код за Єдиним закупівельним словником та 
назва відповідних класифікаторів 

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

Ко
д 

 е
ко

но
м

іч
но

ї к
ла

си
ф

ік
ац

ії 
ви

да
тк

ів
 

бю
дж

ет
у 

(д
ля

 б
ю

дж
ет

ни
х 

ко
ш

ті
в)

Вид закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
закупівлі П

ри
м

іт
ки

Розмір бюджетного призначення  та/або очікувана вартість 
предмета закупівлі

Послуги з розробки робочого проєкту 
переобладнання існуючої котельні НЛК "Яблуневий 
сад" АТ "Хмельницькобленерго"

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

2 700,00 з ПДВ  дві тис. сімсот грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-06-04-004991-b

червень 2020

Послуги з обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів

ДК 021:2015 - 66510000-8 Страхові послуги 230 000,00 з ПДВ  двісті тридцять тис. грн. 00  коп. відкриті торги
UA-P-2020-06-05-001738-b

червень 2020 UA-2020-06-05-001831-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту «Двоколова ЛЕП 110 кВ Захід-вихід ФЕС 
«СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ ПОДІЛЛЯ» від існуючої ПЛ – 110 
кВ «Івашківці – Деражня» опора №83»

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

13 792 074,00 з ПДВ тринадцять  млн. сімсот дев’яносто дві тис. сімдесят 
чотири грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2020-06-05-004651-b

червень 2020 UA-2020-06-05-004606-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту «Реконструкція КЛ-0,38кВ від ЗТП-55 до 7-ми 
поверхового 42-х квартирного житлового будинку 
ОК «Житлово-будівельний кооператив «Кобудь» по 
вул. Миру, 26/2 в м. Старокостянтинів Хмельницької 
області»

ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні 
роботи

314 990,00 з ПДВ триста чотирнадцять тис. дев’ятсот дев’яносто грн. 
00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-06-05-004894-b

червень 2020 UA-2020-06-05-004922-b

Послуги з ремонту лічильників електричної енергії 
виробництва ТОВ "НВП "АДД ЕНЕРГІЯ"

ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування вимірювальних, 
випробувальних і контрольних приладів

28 584,00 з ПДВ двадцять вісім тис. п'ятсот вісімдесят чотири грн. 00  
коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-06-09-001008-b

червень 2020 UA-2020-06-09-000982-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівництво мережі 
зовнішнього електропостачання для приєднання 
фотовольтаїчної електростанції (ФЕС) ТОВ 
"Хмельницька енергетична компанія" за межами 
населеного пункту Сутковецької сільської ради 
Ярмолинецького району Хмельницької області 
(кад.ном.6825888400:03:029:0066)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

38 114 057,00 з ПДВ тридцять вісім млн. сто чотирнадцять тис. п'ятдесят 
сім грн. 00  коп.

відкриті торги
UA-P-2020-06-09-003963-b

червень 2020 UA-2020-06-09-003916-b

Послуги з проведення профілактичного медичного 
огляду працівників

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

2 143,54 з ПДВ дві тис. сто сорок три грн. 54  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-06-11-000219-b

червень 2020 UA-2020-06-23-002245-c

Послуги з технічного обслуговування системи 
газопостачання та газового обладнання

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

10 757,00 з ПДВ  десять тис. сімсот п'ятдесят сім грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-06-11-000245-b

червень 2020 UA-2020-06-25-000846-a

Система пожежної сигналізації ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги 26 616,36 з ПДВ  двадцять шість тис. шістсот шістнадцять грн. 36 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-06-11-004579-b

червень 2020 UA-2020-06-11-004681-b

Огорожа металева ДК 021:2015 - 44210000-5 Конструкції та їх 
частини

29 248,82 з ПДВ двадцять дев'ять тис. двісті сорок вісім грн. 82  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-06-11-004807-b

червень 2020 UA-2020-06-11-004952-b

Електрорадіатор ДК 021:2015 - 39710000-2 Електричні побутові 
прилади

1 200,00 з ПДВ одна тис. двісті грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-06-11-004903-b

червень 2020 UA-2020-06-11-005028-b

Секційний комплект шаф для переодягання 
працівників (Інвестиційна програма 2020 року - п. 
VІІ.2.3.1)

ДК 021:2015 - 39150000-8 Меблі та 
приспособи різні

302 772,00 з ПДВ триста дві тис. сімсот сімдесят дві грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-06-11-005835-b

червень 2020 UA-2020-06-11-006168-b
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Комплект електромонтера з ремонту та експлуатації 
розподільчих мереж (Інвестиційна програма 2020 
року - п. VІІ.2.2.3)

ДК 021:2015 - 44510000-8 Знаряддя 322 560,00 з ПДВ  триста двадцять дві тис. п'ятсот шістдесят грн. 00  
коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-06-11-003929-c

червень 2020 UA-2020-06-11-004190-c

Послуги з атестації 18 робочих місць за умовами 
праці

ДК 021:2015 - 73110000-6 Дослідницькі 
послуги

26 100,00 без 
ПДВ

 двадцять шість тис. сто грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-06-11-005144-c

червень 2020 UA-2020-06-17-005358-c

Захисні бар'єри ДК 021:2015 - 39290000-1 Фурнітура різна 11 858,00 з ПДВ  одинадцять тис. вісімсот п'ятдесят вісім грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-06-11-005189-c

червень 2020 UA-2020-06-17-005478-c

Шини для вантажних та легкових автомобілів, 
сільськогосподарської техніки та автобусів

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 публікацією 
англійською мовою

UA-P-2020-06-12-002264-c

червень 2020 UA-2020-06-12-002849-c

Рефлектометр "ІСКРА 4 М" (Інвестиційна програма 
2020 року - п. VІІ.2.1.1)

ДК 021:2015 - 38340000-0 Прилади для 
вимірювання величин

90 000,00 з ПДВ  девяносто тис. грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-06-12-004297-c

червень 2020 UA-2020-06-12-005565-c

Генератор пошуковий ГПК-11.2 (Інвестиційна 
програма 2020 року - п. VІІ.2.1.2)

ДК 021:2015 - 38340000-0 Прилади для 
вимірювання величин

95 256,00 з ПДВ  девяносто п'ять тис. двісті п'ятдесят шість грн. 00  
коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-06-12-004670-c

червень 2020 UA-2020-06-12-006196-c

Шафа для сушіння спеціального одягу та взуття 
металева (Інвестиційна програма 2020 року - п. 
VІІ.2.3.2)

ДК 021:2015 - 39710000-2 Електричні побутові 
прилади

234 936,00 з ПДВ двісті тридцять чотири тис. дев'ятсот тридцять шість 
грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-06-12-005112-c

червень 2020 UA-2020-06-12-006786-c

Набір інструментів кабельника для монтажу муфт із 
шитого поліетилену (Інвестиційна програма 2020 
року - п. VІІ.2.2.2)

ДК 021:2015 - 44510000-8 Знаряддя 40 776,00 з ПДВ сорок тис. сімсот сімдесят шість  грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-06-15-001126-c

червень 2020 UA-2020-06-15-001102-c

Муфти термоусаджувальні кабельні ДК 021:2015 - 31340000-1 Приладдя до 
ізольованих кабелів

2 940 000,00 з ПДВ два млн. дев'ятсот сорок тис грн. 00  коп. відкриті торги
UA-P-2020-06-16-001038-c

червень 2020 UA-2020-06-16-001856-c

Послуги з виготовлення проектної документації на 
будівництво навчального полігону на території НЛК 
СП "Яблуневий сад", с. Жилинці, Ярмолинецького 
району, Хмельницької області" (Інвестиційна 
програма 2020 року - п. VII.1.1)

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

290 664,00 з ПДВ двісті дев'яносто тис. шістсот шістдесят чотири грн. 
00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-06-16-002146-c

червень 2020 UA-2020-06-16-001928-c

Прилад MRU-120 (Інвестиційна програма 2020 року - 
п. VІІ.2.1.3)

ДК 021:2015 - 31640000-4 Машини та апарати 
спеціального призначення

77 592,00 з ПДВ  сімдесят сім тис. п'ятсот девяносто дві грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-06-16-002701-c

червень 2020 UA-2020-06-16-002523-c

Прилад якості електричної енергії FLUKE 434-II 
(Інвестиційна програма 2020 року - п. VІІ.2.5.2)

ДК 021:2015 - 38340000-0 Прилади для 
вимірювання величин

274 200,00 з ПДВ  двісті сімдесят чотири тис. двісті грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-06-17-002114-c

червень 2020 UA-2020-06-17-001770-c

Прилад для перевірки складних пристроїв 
релейного захисту РТС-М (Інвестиційна програма 
2020 року - п. VІІ.2.1.4)

ДК 021:2015 - 38340000-0 Прилади для 
вимірювання величин

317 400,00 з ПДВ триста сімнадцять тис. чотириста грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-06-17-002255-c

червень 2020 UA-2020-06-17-001749-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Капітальний ремонт ПЛ-10 кВ 
на території будівництва автостоянки для 
тимчасового зберігання автомобілів з гаражами та 
кімнатами відпочинку для транзитних водіїв по вул. 
Індустріальна, 1 в м. Городок Хмельницької області

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

63 404,80 з ПДВ  шістдесят три тис. чотириста чотири грн. 80  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-06-17-003793-c

червень 2020 UA-2020-06-17-003020-c

Послуги з ремонту покажчиків напруги 10-0,4 кВ 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-2020-06-17-006892-c

червень 2020 UA-2020-06-17-005617-c

Послуги по розміщенню інформаційних матеріалів ДК 021:2015 - 79820000-8 Послуги, пов’язані з 
друком

30 000,00 з ПДВ  тридцять тис. грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-06-17-007559-c

червень 2020 UA-2020-06-23-002594-c
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Послуги з проведення наглядового аудиту 
(технічного нагляду) за сертифікованою системою 
менеджменту якості, системою екологічного 
менеджменту та системою менеджменту охорони 
здоров'я та безпеки праці

ДК 021:2015 - 79210000-9 Бухгалтерські та 
аудиторські послуги

42 000,00 з ПДВ  соок дві тис. грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-06-17-007854-c

червень 2020 UA-2020-06-23-002064-c

Набір акумуляторного інструменту (Інвестиційна 
програма 2020 року - п. VІІ.2.2.4)

ДК 021:2015 - 42650000-7 Ручні інструменти 
пневматичні чи моторизовані

91 224,00 з ПДВ  дев'яносто одна тис. двісті двадцять чотири грн. 00  
коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-06-17-007618-c

червень 2020 UA-2020-06-17-006271-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Будівництво мереж зовнішнього 
електропостачання асфальтного заводу ТОВ 
"Енергетично-дорожнє будівництво" на території 
Воробіївської сільської ради Дунаєвецького району 
(кад.№6821881500:05:004:0149)"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

828 160,00 з ПДВ вісімсот двадцять вісім тисяч сто шістдесят грн. 00  
коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-06-19-001353-c

червень 2020 UA-2020-06-19-001500-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Роботи з реконструкції ПЛ-10 кВ 
в с. Шмирки, Волочиського р-ну Хмельницької 
області

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

364 068,80 з ПДВ  триста шістдесят чотири тисячі шістдесят вісім грн. 
80  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-06-19-004134-c

червень 2020 UA-2020-06-19-004361-c

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Нове будівництво 
сонячної електростанції "Пилипо-Хребтіївська СЕС" 
за адресою: Україна, Хмельницька область, 
Новоушицький район, Пилипохребтіївська сільська 
рада, (за межами населених пунктів)"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

14 663 977,00 з ПДВ чотирнадцять тис. шістсот шістдесят три тис. 
дев'ятсот сімдесят сім грн. 00  коп.

відкриті торги
UA-P-2020-06-19-005341-c

червень 2020 UA-2020-06-19-005604-c

Програмний комплекс для автоматизованого обліку 
електроенергії ПК «Енергоцентр» (Інвестиційна 
програма 2020 року - п. ІІ.1.3)

ДК 021:2015 - 48150000-4 Пакети програмного 
забезпечення для керування виробничими 
процесами

720 000,00 з ПДВ сімсот двадцять тис. грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-06-22-003073-c

червень 2020 UA-2020-06-22-002520-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Реконструкція РП-34 (заміна вимикача в 
існуючій комірці №7) в м. Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

361 594,00 з ПДВ  триста шістдесят одна тис. п'ятсот девяносто чотири 
грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-06-22-005437-c

червень 2020 UA-2020-06-22-004510-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Будівництво мережі зовнішнього 
електропостачання туристичного комплексу з 
закладом громадського харчування ТОВ "Термінал-
Поділля" м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 3/1"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

763 457,00 з ПДВ сімсот шістдесят три тис. чотириста п’ятдесят сім грн. 
00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-06-22-005877-c

червень 2020 UA-2020-06-22-004860-c

Обладнання та матеріали для монтажу пожежної 
сигналізації, оповіщення та передавання тривожних 
сповіщень виробничої бази Департаменту 
високовольтних електричних мереж, по вул. 
Красовського, 2 м. Хмельницький (Інвестиційна 
програма 2020 року - п. VІІ.2.4.1)

ДК 021:2015 - 31620000-8 Прилади звукової та 
візуальної сигналізації

158 640,00 з ПДВ сто п'ятдесят вісім тис. шістсот сорок грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-06-22-006477-c

червень 2020 UA-2020-06-22-005439-c
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Послуги з проведення профілактичного медичного 
огляду працівників

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

4 632,19 з ПДВ чотири тис. шістсот тридцять дві грн. 19  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-06-23-002821-c

червень 2020 UA-2020-06-23-002463-c

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

ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 27 152 645,00 з ПДВ  двадцять сім млн. сто п'ятдесят дві тис.  шістсот 
сорок п'ять грн. 00  коп.

відкриті торги з публікацією 
англійською мовою

UA-P-2020-06-23-002727-c

червень 2020 UA-2020-06-23-001813-a

Трансформатори струму та напруги (Інвестиційна 
програма 2020 року - п. II.2.)

ДК 021:2015 - 31170000-8 Трансформатори 2 605 572,00 з ПДВ  два млн. шістсот п'ять тис. п'ятсот сімдесят дві грн. 
00  коп.

відкриті торги
UA-P-2020-06-23-003123-a

червень 2020 UA-2020-06-23-004924-a

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

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

203 980,00 з ПДВ  двісті три тис. дев'ятсот вісімдесят грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-06-24-000602-a

червень 2020 UA-2020-06-24-000591-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту «Будівництво зовнішніх електричних мереж 
приєднання фотогальванічної електростанції 
"Личівка Солар" за межами населених пунктів 
Шмирківської сільської ради Волочиського району, 
Хмельницької області, кад. ном 
6820984300:03:037:0009"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

3 566 754,00 з ПДВ три мілн. п’ятсот шістдесят шість тис. сімсот п’ятдесят 
чотири грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-06-24-002162-a

червень 2020 UA-2020-06-24-003193-a

Обладнання УКХ радіозв’язку та телекомунікацій 
(ретранслятор) на ПС 110/10 кВ "Озерна" 
(Інвестиційна програма 2020 року - п. IIІ.1.1)

ДК 021:2015 - 32260000-3 Обладнання для 
передавання даних

559 986,00 з ПДВ  п'ятсот п'ятдесят дев'ять тис. дев'ятсот вісімдесят 
шість грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-06-24-007077-a

червень 2020 UA-2020-06-24-007608-a

Роботи з технічного переоснащення мереж для 
електропостачання житлового будинку Івасюк В.М. 
по вул. Суворова в м. Городок, Хмельницької області

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

46 015,51 з ПДВ  сорок шість тис. п'ятнадцять грн. 51  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-06-24-007368-a

червень 2020

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту «Двоколова ЛЕП 110 кВ Захід-вихід ФЕС 
«СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ ПОДІЛЛЯ» від існуючої ПЛ – 110 
кВ «Івашківці – Деражня» опора №83»

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

13 792 074,00 з ПДВ  тринадцять млн. сімсот дев'яносто дві тис. сімдесят 
чотири  грн. 00  коп.

відкриті торги
UA-P-2020-06-26-000551-a

червень 2020 UA-2020-06-26-000928-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - "Будівництво мережі 
зовнішнього електропостачання для приєднання 
фотовольтаїчної електростанції (ФЕС) ТОВ 
"Хмельницька енергетична компанія" за межами 
населеного пункту Сутковецької сільської ради 
Ярмолинецького району Хмельницької області 
(кад.ном.6825888400:03:029:0066)"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

38 114 057,00 з ПДВ  тридцять вісім мілн. сто чотирнадцять тис. п’ятдесят 
сім грн. 00  коп.

відкриті торги
UA-P-2020-06-26-000584-a

червень 2020 UA-2020-06-26-000859-a

Газ нафтовий скраплений ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і дистиляти 3 637 920,00 з ПДВ три мілн. шістсот тридцять сім тис. дев'ятсот 
двадцять грн. 00 коп.

відкриті торги 
UA-P-2020-06-30-003545-a

червень 2020 UA-2020-06-30-003644-a

Однофазний реєстратор якості електроенергії 
(Інвестиційна програма 2020 року - п. VII.2.5.1)

ДК 021:2015 - ДК 021:2015: 31640000-4 
Машини та апарати спеціального 

78 000,00 з ПДВ  сімдесят вісім тис. грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-06-30-004281-a

червень 2020 UA-2020-06-30-004163-a
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Аналізатор якості електричної енергії (Інвестиційна 
програма 2020 року - п. VII.2.5.2)

ДК 021:2015 - ДК 021:2015: 38340000-0 
Прилади для вимірювання величин

274 200,00 з ПДВ  двісті сімдесят чотири тис. двісті грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-06-30-004780-a

червень 2020 UA-2020-06-30-004638-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Будівництво КЛ 10 
кВ від ПС 110/10 кВ "Прибузька" до РП 10 
суміщеного з ТП 10/0,4 кВ по вул. Зарічанській в 
районі річки Південний Буг в м. Хмельницькому 
"(Інвестиційна програма 2020 року - п. І.3.2)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

2 221 841,00 з ПДВ  два млн. двісті двадцять одна тис. вісімсот сорок 
одна грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-01-006354-a

липень 2020 UA-2020-07-01-005565-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Будівництво РП 10 
суміщеного з ТП 10/0,4 кВ по вул. Зарічанській в 
районі річки Південний Буг м. Хмельницький" 
(Інвестиційна програма 2020 року - п. І.5.2)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

10 048 990,00 з ПДВ  десят млн. сорок вісім тис. дев'ятсот девяносто грн. 
00  коп.

відкриті торги
UA-P-2020-07-01-008043-a

липень 2020 UA-2020-07-01-007623-a

Правила ДК 021:2015 - 22120000-7 Видання 9 588,70 без 
ПДВ

дев'ять тис. п'ятсот вісімдесят вісім грн. 70  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-02-000557-a

липень 2020 UA-2020-07-10-001292-c

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
зразкових лічильників електроенергії типу ВХ-33 і ВХ-
14

ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування вимірювальних, 
випробувальних і контрольних приладів

19 800,00 з ПДВ  дев'ятнадцять тис. вісімсот грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-02-000598-a

липень 2020 UA-2020-07-06-004278-a

Компресор до холодильної установки ДК 021:2015 - 42120000-6 Насоси та 
компресори

4 620,00 без 
ПДВ

чотири тис. шістсот двадцять  грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-02-000625-a

липень 2020 UA-2020-07-09-006809-c

Роботи з проведення експертизи проекту 
будівництва "Будівництво ПЛ 10 кВ від ПС 110/10 кВ 
"Аеропорт" до ТП-723 в м. Хмельницькому" та 
виготовлення письмового Звіту за результатами 
експретизи проекту будівництва

ДК 021:2015 - 71310000-4 Консультаційні 
послуги у галузях інженерії та будівництва

15 879,60 з ПДВ  п'ятнадцять тис. вісімсот сімдесят дев'ять грн. 60  
коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-02-000683-a

липень 2020

Будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Нове 
будівництво пристанційного вузла та ПС 110/10 кВ 
ФЕС "Сонячна енергія поділля" на території ТОВ 
"СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ ПОДІЛЛЯ" за адресою: 
Хмельницька область, Деражнянський район, землі 
Гатнянської сільської ради. Електроустановки ОСР"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

24 875 778,00 з ПДВ  двадцять чотири млн. вісімсот сімдесят п'ять тис. 
сімсот сімдесят вісім грн. 00  коп.

відкриті торги
UA-P-2020-07-02-001986-a

липень 2020 UA-2020-07-02-002809-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Будівництво дошкільного навчального 
закладу на 120 місць по провул. Шостаковича, 28-А в 
м. Хмельницькому (коригування). Альбом 3.0.2 - 
Зовнішні мережі електропостачання"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

810 248,00 з ПДВ  вісімсот десять тис. двісті сорок вісім грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-07-02-002676-a

липень 2020 UA-2020-07-02-003720-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Будівництво КЛ 10 
кВ від РП 10 кВ, суміщеного з ТП 10/0,4 кВ, по 
Проспекту Миру, 102/4Б до РП 10 кВ по вул. 
Трудовій, 1/1Б в м. Хмельницькому" (Інвестиційна 
програма 2020 року - п. І.3.1)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

2 235 244,00 з ПДВ  два млн. двісті тридцять п'ять двісті сорок чотири 
грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-03-000857-a

липень 2020 UA-2020-07-03-001169-a

Шафа для сушіння спеціального одягу та взуття 
металева (Інвестиційна програма 2020 року - п. 
VІІ.2.3.2)

ДК 021:2015 - 39710000-2 Електричні побутові 
прилади

234 936,00 з ПДВ двісті тридцять чотири тис. дев'ятсот тридцять шість 
грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-03-000360-a

липень 2020 UA-2020-07-03-000437-a
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-6 та ПЛ 0,38 кВ 
від КТП-97, КТП-449, розвантажувальної КТП-1н в с. 
Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької 
області" (Інвестиційна програма 2020 року - п. І.1.13)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

1 610 881,00 з ПДВ  один мілн. шістсот десять тис. вісімсот вісімдесят 
одна грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-03-001050-a

липень 2020 UA-2020-07-03-001259-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ТП-2 
10/0,4 кВ в м. Хмельницькому" (Інвестиційна 
програма 2020 року - п. І.5.3)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

7 444 884,00 з ПДВ  сім млн. чотириста сорок чотири тис. вісімсот 
вісімдеся чотири грн. 00  коп.

відкриті торги
UA-P-2020-07-03-001920-a

липень 2020 UA-2020-07-03-002141-a

Програмне забезпечення Microsoft Windows Server 
2019 Standard  на 16 ядер  (Інвестиційна програма 
2020 року - п. ІV.4.2)

ДК 021:2015 - 48620000-0 Операційні системи 155 400,00 без 
ПДВ

сто п'ятдесят п'ять тис. чотириста  грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-07-06-004210-a

липень 2020 UA-2020-07-06-004102-a

Лічильники електричної енергії (Інвестиційна 
програма 2020 року - п.п. II.3.3.3, ІІ.3.3.4)

ДК 021:2015 - 38550000-5 Лічильники 648 000,00 з ПДВ  шістсот сорок вісім тисяч грн. 00  коп. відкриті торги
UA-P-2020-07-06-006090-a

липень 2020 UA-2020-07-06-006007-a

Обладнання та матеріали для монтажу пожежної 
сигналізації, оповіщення та передавання тривожних 
сповіщень виробничої бази Департаменту 
високовольтних електричних мереж, по вул. 
Красовського, 2 м. Хмельницький (Інвестиційна 
програма 2020 року - п. VІІ.2.4.1)

ДК 021:2015 - 31620000-8 Прилади звукової та 
візуальної сигналізації

158 640,00 з ПДВ сто п'ятдесят вісім тис. шістсот сорок  грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-07-07-001564-a

липень 2020 UA-2020-07-07-001373-a

Лічильники електричної енергії (Інвестиційна 
програма 2020 року - п. II.3.1)

ДК 021:2015 - 38550000-5 Лічильники 272 676,00 з ПДВ двісті сімдесят дві тис. шістсот сімдесят шість грн. 00  
коп.

відкриті торги
UA-P-2020-07-07-003253-c

липень 2020 UA-2020-07-07-002176-c

Пиловник сосна ДК 021:2015 - 03410000-7 Деревина 480 000,00 з ПДВ  чотириста вісімдесят тис. грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-07-07-003976-c

липень 2020 UA-2020-07-07-002795-c

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Реконструкція 
приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське 
шосе, 3Б в м. Хмельницькому. Том 4.2 – Зовнішні 
мережі електропостачання"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

139 036,00 з ПДВ  сто тридцять дев'ять тис. тридцять шість грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-07-08-001807-c

липень 2020 UA-2020-07-08-001444-c

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ПЛ 
10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-662, 
розвантажувальної КТП-1н в с. Голосків Кам'янець-
Подільського району Хмельницької області 
(Інвестиційна програма 2020 року – п. I.1.2)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

2 048 969,00 з ПДВ два млн. сорок вісім тис. дев'ятсот шістдесят дев'ять 
грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-08-002656-c

липень 2020 UA-2020-07-08-002134-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - ДК 021:2015 код – 45310000-3 – 
електромонтажні роботи (Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-24 та ПЛ 0,38 кВ 
від КТП-489, розвантажувальної КТП-4н в с. 
Мар'янівка Хмельницького району Хмельницької 
області" (Інвестиційна програма 2020 року – п. I.1.9)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

2 148 145,00 з ПДВ  два мілн. сто сорок вісім тис. сто сорок п’ять грн. 00  
коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-08-002740-c

липень 2020 UA-2020-07-08-002202-c
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 - ДК 021:2015 код – 45310000-3 – 
електромонтажні роботи (Роботи з реконструкції ПЛ 
10 кВ Л-29 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-168, 
розвантажувальної КТП-5н в с. Мар'янівка 
Хмельницького району Хмельницької області 
(інвестиційна програма 2020 року – п.I.1.10)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

2 146 475,00 з ПДВ два мілн. сто сорок шість тис. чотириста сімдесят 
п’ять грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-08-003602-c

липень 2020 UA-2020-07-08-002959-c

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ПЛ 
10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-251 в с. Старий 
Кривин Славутського району Хмельницької області" 
(Інвестиційна програма 2020 року – п.I.1.4)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

1 277 774,00 з ПДВ один млн. двісті сімдесят сім тис. сімсот сімдесят 
чотири  грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-09-000927-c

липень 2020 UA-2020-07-09-000920-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-57 та ПЛ 0,38 кВ 
від КТП-10 в с. Старий Кривин Славутського району 
Хмельницької області") (інвестиційна програма 2020 
року  п I 1 5)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

691 506,00 з ПДВ шістсот дев’яносто одна тис. п’ятсот шість грн. 00  
коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-09-001006-c

липень 2020 UA-2020-07-09-001105-c

Комунікаційний пристрій, який призначений для 
дистанційної комунікації з лічильниками 
електроенергії, що дає можливість дистанційного 
доступу та підключення лічильників електроенергії 
до АСКОЕ Товариства (Інвестиційна програма 2020 
року – п.II.1.2)

ДК 021:2015 - 32580000-2 Інформаційне 
обладнання

234 600,00 з ПДВ двісті тридцять чотири тис. шістсот грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-07-09-002232-c

липень 2020 UA-2020-07-09-002331-c

Послуги з організації інформаційно-тематичних 
семінарів "Медичне забезпечення безпеки 
дорожнього руху. Організація та порядок 
проведення щозмінних передрейсових та 
післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних 
засобів"

ДК 021:2015 - 80520000-5 Навчальні засоби 2 300,00 без 
ПДВ

дві тис. триста грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-09-006383-c

липень 2020 UA-2020-07-15-005793-c

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

10 000,00 з ПДВ десять тис. грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-09-006468-c

липень 2020 UA-2020-07-17-003896-b

Підсилювач -мікшер ДК 021:2015 - 32330000-5 Апаратура для 
запису та відтворення аудіо- та 
відеоматеріалу

8 400,00 з ПДВ  вісім тис. чотириста грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-10-000325-c

липень 2020 UA-2020-07-17-000560-c

Будівельно-монтажні роботи по згідно проектної 
документації за титулом "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-9 
(встановлення пункту автоматичного секціонування 
та захисту відгалуження) у м. Хмельницькому» 
(Інвестиційна програма 2020 року – п.I.2.5)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

606 954,00 з ПДВ шістсот шість тис. дев'ятсот п'ятдесят чотири грн. 00  
коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-10-001343-c

липень 2020 UA-2020-07-10-001121-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні роботи по 
об'єкту "Реконструкція ТП 10/0,4 кВ (заміна силових 
трансформаторів ТМ на ТМГ) в Хмельницькій 
області" (інвестиційна програма 2020 року)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

853 284,00 з ПДВ  вісімсот п’ятдесят три тис. двісті вісімдесят чотири 
грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-10-002052-c

липень 2020 UA-2020-07-10-001679-c
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Будівельно-монтажні роботи згідно проектної 
документації за титулом "Будівництво РП 10кВ, 
суміщеного з ТП 10/0,4кВ, по Проспекту Миру, 
102/4Б в м. Хмельницькому" (Інвестиційна програма 
2020 року - п. І.5.1)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

10 122 480,00 з ПДВ  десять млн. сто двадцять дві тис. чотириста 
вісімдесят грн. 00  коп.

відкриті торги
UA-P-2020-07-10-002983-c

липень 2020 UA-2020-07-10-002613-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні роботи по 
об'єкту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-72 та ПЛ 0,38 кВ 
від ЗТП-46, розвантажувальної КТП-1н по вул. 
Богуслаєва в м. Волочиськ Хмельницької області" 
(Інвестиційна програма 2020 року – п.I.1.1)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

1 911 828,00 з ПДВ  один мільйон дев’ятсот одинадцять тисяч вісімсот 
двадцять вісім грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-13-004418-c

липень 2020 UA-2020-07-13-004546-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Капітальний ремонт ПЛ 0,38 кВ Л-1, Л-4 від 
ЗТП-101 по вул. Бузкова в смт. Сатанів Городоцького 
району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

420 430,98 з ПДВ  чотириста двадцять тисяч чотириста тридцять грн. 
98  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-13-005547-c

липень 2020 UA-2020-07-13-005715-c

Послуги з технічної інвентаризації об'єктів 
нерухомого майна для виготовлення технічних 
паспортів на приміщення

ДК 021:2015 - 79990000-0 Різні послуги, 
пов’язані з діловою сферою

49 908,94 без 
ПДВ

 сорок дев'ять тис. дев'ятсот вісім грн. 94 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-13-006365-c

липень 2020 UA-2020-07-13-006595-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-35 та ПЛ 0,38 кВ 
від розвантажувальної КТП-4н в с. Великі Мацевичі 
Старокостянтинівського району Хмельницької 
області" (інвестиційна програма 2020 року – п.I.1.6)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

768 715,00 з ПДВ  сімсот шістдесят вісім тисяч сімсот п’ятнадцять грн. 
00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-16-001771-c

липень 2020 UA-2020-07-16-001856-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-35 та ПЛ 0,38 кВ 
від розвантажувальної КТП-5н в с. Великі Мацевичі 
Старокостянтинівського району Хмельницької 
області" (інвестиційна програма 2020 року – п.I.1.7)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

821 932,00 з ПДВ вісімсот двадцять одна тисяча дев’ятсот тридцять дві 
грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-16-002360-c

липень 2020 UA-2020-07-16-002480-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Будівництво дошкільного навчального 
закладу на 120 місць по провул. Шостаковича, 28-А в 
м. Хмельницькому (коригування). Альбом 3.0.2 - 
Зовнішні мережі електропостачання"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

810 248,00 з ПДВ вісімсот десять тисяч двісті сорок вісім  грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-07-16-004432-c

липень 2020 UA-2020-07-16-004762-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - ДК 021:2015 – Будівельно-
монтажні роботи по об'єкту "Реконструкція ТП 10/0,4 
кВ (заміна силових трансформаторів ТМ на ТМГ) в 
Хмельницькій області" (інвестиційна програма 2020 
року)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

828 600,00 з ПДВ  вісімсот двадцять вісім тисяч шістсот грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-07-16-004008-c

липень 2020 UA-2020-07-16-004342-c
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Корекція інформаційної бази електричних мереж 
110/35/10(6) кВ і аудит розрахунків ЕЕРП для 
споживачів АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на період 
2021–2022 рр.

ДК 021:2015 - ДК 021:2015: 71310000-4 
Консультаційні послуги у галузях інженерії та 
будівництва

155 000,00 без 
ПДВ

 сто п’ятдесят п’ять тисяч грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-07-17-000963-c

липень 2020 UA-2020-07-17-001374-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Будівництво багатоповерхового 
багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Старокостянтинівське шосе, 20/6 в м. 
Хмельницькому. Зовнішні інженерні мережі (ЕП)"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

1 435 156,00 з ПДВ один мільйон чотириста тридцять п’ять тисяч сто 
п’ятдесят шість грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-17-001220-c

липень 2020 UA-2020-07-17-001597-c

Однофазний реєстратор якості електроенергії 
(Інвестиційна програма 2020 року - п. VII.2.5.1)

ДК 021:2015 - ДК 021:2015: 31640000-4 
Машини та апарати спеціального 
призначення

78 000,00 з ПДВ  сімдесят вісім тис. грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-07-20-004036-b

липень 2020 UA-2020-07-20-003976-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні роботи по 
об'єкту: "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-73 та ПЛ 0,38 кВ 
від КТП-8, розвантажувальної КТП-1н в с. Волиця 
Хмельницького району Хмельницької області" 
(інвестиційна програма 2020 року – п.I.1.12)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

1 967 190,00 з ПДВ  один млн. дев’ятсот шістдесят сім тис. сто 
дев’яносто грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-20-004572-b

липень 2020 UA-2020-07-20-004534-b

Роботи з відновлення асфальтобетонного покриття 
після проведення розривних робіт в с. Богданівці 
згідно проектно-кошторисної документації

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

25 751,87 з ПДВ  двадцять п'ять тисяч сімсот п'ятдесят одна  грн. 87  
коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-21-000700-b

липень 2020 UA-2020-07-27-003465-c

Робочий проект "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 - 71320000-7 Послуги з 
інженерного проектування

23 877,89 з ПДВ  двадцять три тисячі вісімсот сімдесят сім грн. 89  
коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-21-000610-b

липень 2020 UA-2020-07-23-000787-b

Інформаційні послуги ДК 021:2015 - 79410000-1 Консультаційні 
послуги з питань підприємницької діяльності 
та управління

10 680,00 з ПДВ  десять тисяч шістсот вісімдесят грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-21-001699-b

серпень 2020 UA-2020-08-18-000451-a

Послуги з ремонту холодильника ДК 021:2015 - 50730000-1 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування охолоджувальних 
установок

5 000,00 з ПДВ   п'ять тисяч грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-21-004900-b

липень 2020 UA-2020-07-21-004015-b

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
лічильників води

ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування вимірювальних, 
випробувальних і контрольних приладів

1 163,59 без 
ПДВ

 одна тисяча сто шістдесят три грн. 59  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-21-006071-b

липень 2020 UA-2020-07-23-007889-b

Роботи з "Ремонту мехмайстерні по вул. 
Красовського, 2 в м. Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні 
будівельні роботи

11 214,00 без 
ПДВ

 одинадцять тисяч двісті чотирнадцять грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-22-002918-b

серпень 2020 UA-2020-08-07-000316-a
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Інформаційно-консультаційні послуги ДК 021:2015 - 79530000-8 Послуги з 
письмового перекладу

6 000,00 з ПДВ  Шість тисяч грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-23-002597-b

серпень 2020 UA-2020-08-03-002904-a

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

1 607,90 без 
ПДВ

одна тисяча шістсот сім  грн. 90  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-23-002222-b

липень 2020 UA-2020-07-24-002191-b

Муфти термоусаджувальні кабельні ДК 021:2015 - 31340000-1 Приладдя до 
ізольованих кабелів

2 940 000,00 з ПДВ  два млн. дев'ятсот сорок тис. грн. 00  коп. відкриті торги
UA-P-2020-07-24-002286-b

липень 2020 UA-2020-07-24-002502-b

Послуги з оцінки вартості необоротних активів АТ 
"Хмельницькобленерго» з числа тих, вартість яких 
має входити до регуляторної бази активів суб’єкта 
природних монополій, що оперує у галузі розподілу 
електричної енергії, при переході на стимулююче 
регулювання цін (тарифів)

ДК 021:2015 - 79410000-1 Консультаційні 
послуги з питань підприємницької діяльності 
та управління

990 000,00 з ПДВ  дев'ятсот дев'яносто тис. грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-07-24-006002-b

липень 2020 UA-2020-07-24-007135-b

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 1 521 380,00 з ПДВ один млн. п'ятсот двадцять одна тис. триста 
вісімдесят грн. 00  коп.

відкриті торги
UA-P-2020-07-27-004772-c

липень 2020 UA-2020-07-27-004562-c
скасовано

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 1 521 380,00 з ПДВ один млн. п'ятсот двадцять одна тис. триста 
вісімдесят грн. 00  коп.

відкриті торги
UA-P-2020-07-27-005021-c

липень 2020 UA-2020-07-27-004888-c

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

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і дистиляти 675 480,00 з ПДВ шістсот сімдесят п'ять тис. чотириста вісімдесят грн. 
00  коп.

відкриті торги
UA-P-2020-07-27-006032-c

липень 2020 UA-2020-07-27-006032-c

Газ нафтовий скраплений для Віньковецького РЕМ ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і дистиляти 91 520,00 з ПДВ  дев'яносто одна тис. п'ятсот двадцять грн. 00  коп. відкриті торги
UA-P-2020-07-27-005722-c

липень 2020 UA-2020-07-27-005765-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Реконструкція приміщень НВО №1 по вул. 
Старокостянтинівське шосе, 3Б в м. Хмельницькому. 
Том 4.2 – Зовнішні мережі електропостачання"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

139 036,00 з ПДВ  сто тридцять дев'ять тисяч тридцять шість грн. 00  
коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-27-006534-c

липень 2020 UA-2020-07-27-006805-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Реконструкція мереж зовнішнього 
електропостачання тракторного парку ПП "Аграрна 
компанія 2004" с. Клинини, вул. Шкільна, 9б 
Волочиського району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

427 264,00 з ПДВ  чотириста двадцять сім тисяч двісті шістдесят чотири 
грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-28-004156-c

липень 2020 UA-2020-07-28-005358-c

Лічильники електричної енергії (Інвестиційна 
програма 2020 року - п.п. II.3.3.3, ІІ.3.3.4)

ДК 021:2015 - ДК 021:2015: 38550000-5 
Лічильники

648 000,00 з ПДВ  шістсот сорок вісім тис. грн. 00  коп. відкриті торги
UA-P-2020-07-28-001871-c

липень 2020 UA-2020-07-28-005811-c

Будівельно-монтажні роботи по об'єкту 
"Реконструкція ТП 10/0,4 кВ (заміна силових 
трансформаторів ТМ на ТМГ) в Хмельницькій 
області" (інвестиційна програма 2020 року)

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

853 284,00 з ПДВ  вісімсот п'ятдесят три тис. двісті вісімдесят чотири 
грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-28-004548-c

липень 2020 UA-2020-07-28-005836-c
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Консультаційні  послуги щодо проєту 
будівництваЗамовника : "Будівництво ПЛ-10кВ від 
ПС 110/10кВ "Аеропорт" до ТП-723 в м. 
Хмельницький" 

ДК 021:2015 - ДК 021:2015: 71310000-4 
Консультаційні послуги у галузях інженерії та 
будівництва

15 879,60 з ПДВ  п'ятнадцять тис. вісімсот сімдесят дев'ять грн. 60  
коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-28-005036-c

липень 2020 UA-2020-07-28-006408-c

Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і 
кондитерських виробів

ДК 021:2015 - 15820000-2 Сухарі та печиво; 
пресерви з хлібобулочних і кондитерських 
виробів

3 200,00 з ПДВ три тис. двісті грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-28-005198-c

серпень 2020 UA-2020-08-03-003097-a

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

7 750,00 з ПДВ  сім тис. сімсот п'ятдесят грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-28-005244-c

серпень 2020 UA-2020-08-03-003205-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Будівництво сонячної електростанції 
"Богданівська" в с. Богданівка Волочиського району 
Хмельницької області. Зовнішні мережі 
електропостачання (Вимоги до електроустановок 
ОСР)"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

12 110 963,00 з ПДВ  дванадцять млн. сто десять тис. дев'ятсот шістдесят 
три грн. 00  коп.

відкриті торги
UA-P-2020-07-29-004572-c

липень 2020 UA-2020-07-29-006439-c

Послуги з виготовлення робочого проекту за 
титулом "Капітальний ремонт заземлювального 
пристрою ПС-110кВ "Лозове"

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

139 818,00 з ПДВ  сто тридцять дев'ять тис. вісімсот вісімнадцять грн. 
00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-29-005405-c

липень 2020 UA-2020-07-29-007620-c

Будівельно-монтажні роботи по об'єкту: 
"Реконструкція ПЛ 0,38 кВ Л-1 від КТП-260 по вул. 
Горбатюка в смт. Летичів Хмельницької області" 
(інвестиційна програма 2020 року – п.I.1.3)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

530 196,00 з ПДВ  п'ятсот тридцять тис. сто дев'яносто шість  грн. 00  
коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-30-000992-c

липень 2020

Послуги з виготовлення робочого проекту за 
титулом "Капітальний ремонт заземлювального 
пристрою ПС-110кВ "Вовковинці"

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

139 818,00 з ПДВ  сто тридцять дев'ять тис. вісімсот вісімнадцять грн. 
00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-30-001021-c

липень 2020 UA-2020-07-30-000914-c

Будівельно-монтажні роботи по згідно проектної 
документації за титулом "Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-
018 (встановлення пункту автоматичного 
секціонування та захисту відгалуження) у 
Волочиському районі Хмельницької області" 
(інвестиційна програма 2020 року – п.I.2.4)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

1 211 570,00 з ПДВ  один млн. двісті одинадцять тис. п'ятсот сімдесят 
грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-30-001747-c

липень 2020 UA-2020-07-30-001765-c

ДСТУ БД.1.1-1-2013 Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Технічне переоснащення ПЛ-10кВ Л-6 від 
ПС 110/10кВ "Старокостянтинів" у м. 
Старокостянтинів Хмельницької області") 
( й      )

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

496 709,00 з ПДВ  чотириста дев'яносто шість тис. сімсот дев'ять грн. 
00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-30-001725-c

липень 2020 UA-2020-07-30-001725-c

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ТП-2 
10/0,4 кВ в м. Хмельницькому" (Інвестиційна 
програма 2020 року - п. І.5.3)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

7 444 884,00 з ПДВ  сім млн. чотириста сорок чотири тис. вісімсот 
вісімдеся чотири грн. 00  коп.

відкриті торги
UA-P-2020-07-30-002154-c

липень 2020 UA-2020-07-30-002416-c
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Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Будівництво 
мережі зовнішнього електропостачання цегельного 
заводу ТОВ «РМД Керам» по вул. 40-річчя Перемоги, 
64 в с. Москалівка, Ярмолинецького району 
Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

866 498,00 з ПДВ  вісімсот шістдесят шість тис. чотириста дев'яносто 
вісім грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-30-002587-c

липень 2020 UA-2020-07-30-002745-c

Корекція інформаційної бази електричних мереж 
110/35/10(6) кВ і аудит розрахунків ЕЕРП для 
споживачів АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» на період 
2021–2022 рр.

ДК 021:2015 - 71310000-4 Консультаційні 
послуги у галузях інженерії та будівництва

155 000,00 з ПДВ сто п'ятдесят п'ять тис. грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-07-30-003042-c

липень 2020 UA-2020-07-30-003188-c

Будівельно-монтажні роботи по об'єкту 
"Реконструкція ТП 10/0,4 кВ (заміна силових 
трансформаторів ТМ на ТМГ) в Хмельницькій 
області" (інвестиційна програма 2020 року)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

639 720,00 з ПДВ  шістсот тридцять дев’ять тисяч сімсот двадцять грн. 
00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-07-30-003963-c

липень 2020 UA-2020-07-30-004156-c

Роботи по встановленню охоронної сигналізації ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

11 100,00 без 
ПДВ

одинадцять тис. сто грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-07-31-001176-c

серпень 2020 UA-2020-08-27-005475-c

Будівельно-монтажні роботи по об'єкту 
"Реконструкція ТП 10/0,4 кВ (заміна силових 
трансформаторів ТМ на ТМГ) в Хмельницькій 
області" (інвестиційна програма 2020 року)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

619 884,00 з ПДВ шістсот дев'ятнадцять тис. вісімсот вісімдесят чотири 
грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-08-03-000821-a

серпень 2020 UA-2020-08-03-000848-a

Будівельно-монтажні роботи по об'єкту 
"Реконструкція ТП 10/0,4 кВ (заміна силових 
трансформаторів ТМ на ТМГ) в Хмельницькій 
області" (інвестиційна програма 2020 року)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

329 556,00 з ПДВ  триста двадцять дев'ять тис. п'ятсот п'ятдесят шість 
грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-08-03-001710-a

серпень 2020 UA-2020-08-03-001694-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Будівництво 
системи приєднання сонячної електростанції ТОВ 
"Сонячна енергія Солобківці" за адресою: 
Солобківецька сільська рада за межами с. 
Солобківці, Ярмолинецького району Хмельницької 
області (кад. ном. 6825887200:02:015:0150) до 
мереж АТ "Хмельницькобленерго""

ДК 021:2015 - 24 299 678,00 з ПДВ  двадцять чотири млн. двісті дев'яносто дев'ять тис. 
шістсот сімдесят вісім грн. 00  коп.

відкриті торги
UA-P-2020-08-03-001882-a

серпень 2020 UA-2020-08-03-001694-a

Проєктно-вишукувальні роботи по об'єкту 
"Будівництво зовнішніх електричних мереж для 
приєднання торгово-офісного центру ТОВ "Гранат і 
К" по вул. Кам'янецькій, 11, 11/1 в м. Хмельницький"

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

49 506,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. п'ятсот шість  грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-08-03-003576-a

серпень 2020

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Нове будівництво відкритої ПС-110/20 кВ 
"Калюсик" Віньковецького району, Хмельницької 
області" (Інвестиційна програма 2020 року - п. І.6.1)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

28 791 185,00 з ПДВ  двадцять вісім млн. сімсот дев'яносто одна тис. сто 
вісімдесят п'ять грн. 00  коп.

відкриті торги
UA-P-2020-08-04-003811-a

серпень 2020 UA-2020-08-04-002865-a
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Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ПЛ 
10 кВ Л-6 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-97, КТП-449, 
розвантажувальної КТП-1н в с. Правдівка 
Ярмолинецького району Хмельницької області" 
(Інвестиційна програма 2020 року - п. І.1.13)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

1 610 881,00 з ПДВ  один млн. шістсот десять тис. вісімсот вісімдесят 
одна грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-08-05-003603-a

серпень 2020 UA-2020-08-05-002931-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ПЛ 
10 кВ Л-26 та ПЛ 0,38 кВ від КТП-662, 
розвантажувальної КТП-1н в с. Голосків Кам'янець-
Подільського району Хмельницької області 
(Інвестиційна програма 2020 року – п. I.1.2)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

2 048 969,00 з ПДВ два млн. сорок вісім тис. дев'ятсот шістдесят дев'ять 
грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-08-05-003905-a

серпень 2020 UA-2020-08-05-003177-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проєкту "Облаштування 
(модернізацію) системи телемеханіки для окремих 
підстанцій Хмельницького РЕМ АТ 
"Хмельницькобленерго" ПС 110/10 кВ Озерна. УКХ 
радіозв’язок. (ретранслятор)." (Інвестиційна 
програма 2020 року – п.III.1.1)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

559 986,00 з ПДВ п'ятсот п'ятдесят дев'ять тис. дев'ятсот вісімдесят 
шість грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-08-06-001790-a

серпень 2020 UA-2020-08-06-001583-a

Мінерали ДК 021:2015 - 14520000-2 Коштовне та 
напівкоштовне каміння, пемза, наждак, 
природні абразиви, інші мінерали та 
благородні метали

49 000,00 з ПДВ  сорок дев'ять тис. грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-08-06-002912-a

серпень 2020 UA-2020-08-20-006992-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Електропостачання 
будівлі свинарника ТзОВ "Енергорозвиток-МК" по 
вул. Центральній, 159 в с. Голосків Летичівського 
району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

39 421,24 з ПДВ  тридцять дев'ять тис. чотириста двадцять одна грн. 
00  коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-08-07-000465-a

серпень 2020 UA-2020-08-11-006952-a

Гардини ДК 021:2015 - 39510000-0 Вироби домашнього 
текстилю

20 688,00 без 
ПДВ

 двадцять тис. шістсот вісімдесят вісім грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-08-07-005004-a

серпень 2020 UA-2020-08-20-006856-a

Послуги з організації інформаційно-тематичних 
семінарів "Медичне забезпечення безпеки 
дорожнього руху. Організація та порядок 
проведення щозмінних передрейсових та 
післярейсових медичних оглядів водіїв траспортних 
засобів" та забезпечення слухачів комплектом 
документів і матеріалів.

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

2 300,00 без 
ПДВ

дві тис. триста  грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-08-07-005173-a

серпень 2020 UA-2020-08-18-000405-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ПЛ 
10 кВ Л-12 до ТП-148 по вул. Л. Українки в смт. 
Віньківці Хмельницької області" (Інвестиційна 
програма 2020 року - п. І.2.1)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

1 275 110,00 з ПДВ  один млн. двісті сімдесят п'ять тис. сто десять грн. 
00  коп.

спрощена закупівля
UA-2020-08-12-002516-a

серпень 2020 UA-2020-08-12-002516-a

Будівельно-монтажні роботи по об'єкту 
"Реконструкція ТП 10/0,4 кВ (заміна силових 
трансформаторів ТМ на ТМГ) в Хмельницькій 
області" (інвестиційна програма 2020 року)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

619 884,00 з ПДВ  шістсот дев'ятнадцять тис. вісімсот вісімдесят 
чотири грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-08-18-007306-a

серпень 2020 UA-2020-08-18-007399-a
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Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Будівництво 
зовнішніх електричних мереж для 5-ти поверхового 
48-ми квартирного ж/б з вбудованими 
приміщеннями громадського 
призначення(збільшення потужності для 
нежитлового приміщення Медкова О.О.) по пр. 
Миру 36а в м. Шепетівка Хмельницької області")

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

106 254,00 з ПДВ  сто шість тис. двісті п'ятдесят чотири грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-08-18-008089-a

серпень 2020 UA-2020-08-18-008389-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Електропостачання 
приміщення складу продуктів фізичної особи 
Величка В.Г. по вул. Жовтневій,75/1 в с. Шрубків 
Летичівського району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

- з ПДВ  одна  тис. шістсот вісімдесят п'ять . грн. 47  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-08-19-000594-a

серпень 2020 UA-2020-08-20-000459-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Реконструкція 
комірки Л-12 в РУ 10кВ ПС 110/35/10кВ 
"Старокостянтинів" для приєднання фермерського 
господарства "ВМС" в с. Сахнівці 
Старокостянтинівського району Хмельницької 
області», а саме ретрофіт лінійної комірки №5 (Л-12) 
на ІІ с. ш. РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 
"Старокостянтинів""

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

293 268,00 з ПДВ  двісті дев'яносто три тис. двісті шістдесят вісім грн. 
00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-08-19-006914-a

серпень 2020 UA-2020-08-19-005919-a

Шини для вантажних та легкових автомобілів, 
сільськогосподарської техніки та автобусів

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

3 600 000,00 з ПДВ три млн. шістсот тис. грн. 00  коп. відкриті торги
UA-P-2020-08-19-007854-a

серпень 2020 UA-2020-08-19-006686-a

Послуги щодо проведення медичних оглядів водіїв ДК 021:2015 - 85140000-2 Послуги у сфері 
охорони здоров’я різні

6 178,85 з ПДВ  шість тис. сто сімдесят вісім грн.85  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-08-20-007275-a

серпень 2020 UA-2020-08-20-007323-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту «Реконструкція 
зовнішніх мереж електропостачання сонячної 
електростанції (ФЕС) ТОВ "ЕКОЕНЕРГОПОСТАЧ" 
Вільховецької сільської ради Новоушицького району 
Хмельницької області. Друга черга»

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

97 297,00 з ПДВ дев'яносто сім тис. двісті дев'яносто сім грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-08-21-006528-a

серпень 2020 UA-2020-08-21-005785-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту «Реконструкція 
мереж зовнішнього електропостачання комплексу 
очистки зерна ТОВ "Лампка Грейн Трейд" по вул. 
Щорса, 1/2а с. Богданівці Хмельницького району. 
Зовнішні електромережі 10 кВ»

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

1 989 841,00 з ПДВ  один млн. дев'ятсот вісімдесят дев'ять тис. вісімсот 
сорок одна грн. 00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-08-21-007031-a

серпень 2020 UA-2020-08-21-006132-a

Роботи з заміни напірної каналізації по вул. 
Храновського, 11А

ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та 
санітарно-технічні роботи

17 941,00 з ПДВ сімнадцять тис. дев'ятсот сорок одна грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-08-21-007273-a

серпень 2020
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Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Будівництво 
зовнішніх електричних мереж для 5-ти поверхового 
48-ми квартирного ж/б з вбудованими 
приміщеннями громадського 
призначення(збільшення потужності для 
нежитлового приміщення Медкова О.О.) по пр. 
Миру 36а в м. Шепетівка Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

106 254,00 з ПДВ  сто шість тис. двісті п'ятдесят чотири грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-08-26-001901-a

серпень 2020 UA-2020-08-26-001999-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Капітальний 
ремонт ПЛ-10кВ Л-109 в смт. Сатанів Городоцького 
району Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

200 200,00 з ПДВ  двісті тис. двісті грн. 33  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-08-26-006935-a

серпень 2020 UA-2020-08-26-007330-a

Послуги з технічного обслуговування гарантійного 
автомобіля PEUGEOT EXPERT TRAVELLER

ДК 021:2015 - 50110000-9 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування мототранспортних 
засобів і супутнього обладнання

70 000,00 з ПДВ  сімдесят тис. грн. 00  коп. спрощена закупівля
UA-P-2020-08-27-001186-a

серпень 2020 UA-2020-08-27-001281-a

Послуги із супроводу програмного комплексу 
"Система комерційного обліку електроенергії 
"Енергоцентр""

ДК 021:2015 - 72260000-5 Послуги, пов’язані з 
програмним забезпеченням

227 400,00 з ПДВ двісті двадцять сім тис. чотириста грн. 00  коп. відкриті торги
UA-P-2020-08-27-002696-a

серпень 2020 UA-2020-08-27-002937-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ПЛ 
10 кВ Л-12 до ТП-148 по вул. Л. Українки в смт. 
Віньківці Хмельницької області" (Інвестиційна 
програма 2020 року - п. І.2.1)

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

1 275 110,00 з ПДВ один млн. двісті сімдесят п'ять тис. сто десять грн. 00  
коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-08-27-004423-c

серпень 2020 UA-2020-08-27-006690-c

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Реконструкція 
мереж водопроводу та каналізації в мікрорайоні 
"Лезнево" м. Хмельницький (коригування). Зовнішні 
електричні мережі"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

374 612,00 з ПДВ триста сімдесят чотири тс. шістсот дванадцять грн. 00  
коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-08-28-000504-c

серпень 2020 UA-2020-08-28-000484-c

Роботи по заміні напірної каналізації ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та 
санітарно-технічні роботи

17 941,86 з ПДВ  сімнадцять тис. дев'ятсот сороу одна грн.86  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-08-31-000738-b

серпень 2020 UA-2020-08-31-000650-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Електропостачання 
магазину ТОВ "АТБ-Маркет" по вул. Львівське шосе, 
41 в м. Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

356 154,00 з ПДВ  триста п'ятдесят шість тис. сто п'ятдесят чотири грн. 
00  коп.

спрощена закупівля
UA-P-2020-08-31-004924-b

серпень 2020 UA-2020-08-31-003471-b

Послуги з виконання авторського нагляду за 
будівництвом об'єкту "Будівництво РП 10кВ 
суміщеного з ТП 10/0,4кВ по вул. Зарічанській в 
районі річки Південний Буг м. Хмельницький"

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з нагляду за 
виконанням будівельних робіт

25 920,00 з ПДВ  двадцять п'ять тис. дев'ятсот двадцять грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-08-31-005710-b

вересень 2020 UA-2020-09-07-002096-b

Послуги щодо проведення лабораторних 
досліджень

ДК 021:2015 - 71900000-7 Лабораторні послуги 1 260,00 з ПДВ  одна тис. двісті шістдесят грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-08-31-005833-b

серпень 2020 UA-2020-08-31-004436-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Реконструкція існуючої будівлі з 
надбудовою під нежитлові приміщення 
громадського призначення по вул. Володимирській, 
74 в м. Хмельницькому. Зовнішні електромережі"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

181 632,00 з ПДВ сто вісімдесят одна тис. шістсот тридцять дві грн. 00  
коп.

спрощена закупівля 
UA-P-2020-09-02-001594-b

вересень 2020 UA-2020-09-02-002196-b
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Нове будівництво торгово-офісних 
приміщеннях по провулку Верхньому Береговому, 
11 у м. Хмельницькому. Зовнішні електромережі 10 

  

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

1 166 458,00 з ПДВ один млн. сто шістдесят шість тис. чотириста 
п’ятдесят вісім грн. 00  коп.

спрощена закупівля 
UA-P-2020-09-02-004843-b

вересень 2020 UA-2020-09-02-006598-b

Послуги у сфері поводження з радіоактивними, 
токсичними, медичними та небезпечними 
відходами

ДК 021:2015 — 90520000-8 Послуги у сфері 
поводження з радіоактивними, токсичними, 
медичними та небезпечними відходами

5 000,00 без 
ПДВ

п’ять тис. грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-09-02-005992-b

вересень 2020 UA-2020-09-03-005101-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Технічне переоснащення мережі 
зовнішнього електропостачання багатоквартирних 
житлових будинків з вбудовано-прибудованим 
паркінгом ( I черга: 10-ти поверховий 50-ти 
квартирний житловий будинок з вбудовано-
прибудованим паркінгом та 10-ти поверховий 70-ти 
квартирний житловий будинок з вбудовано-
прибудованим паркінгом; II черга: 10-ти поверховий 
50-ти квартирний житловий будинок з вбудовано-
прибудованим паркінгом та 10-ти поверховий 50-ти 
квартирний житловий будинок з вбудовано-
прибудованим паркінгом; III черга: 10-ти поверховий 
72-х квартирний житловий будинок з вбудовано-
прибудованим паркінгом та 10-ти поверховий 70-ти 

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

969 690,00 з ПДВ дев’ятсот шістдесят дев’ять тис. шістсот дев’яносто 
грн. 00  коп.

спрощена закупівля 
UA-P-2020-09-02-007983-b

вересень 2020 UA-2020-09-02-010941-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 АТ 
«Хмельницькобленерго» в Красилівському районі 
Хмельницької області»

45310000-3 Електромонтажні роботи 4 955 770,00 з ПДВ  чотири млн. дев’ятсот п’ятдесят п’ять тис. сімсот 
сімдесят грн. 00 коп.

спрощена закупівля 
UA-P-2020-09-03-005817-b

вересень 2020 UA-2020-09-03-006318-b

Комп'ютер (Інвестиційна програма 2020 року - п.п. 
IV.1.1, IV.1.2, IV.1.4)

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

1 748 400,00 з ПДВ  один млн. сімсот сорок вісім тис. чотириста грн. 00  
коп.

відкриті торги
UA-P-2020-09-04-003770-b

вересень 2020 UA-2020-09-04-003943-b

Багатофункціональний пристрій формату А-4, 
багатофункціональний пристрій формату А-3, 
документ-сканер формату А-4 (Інвестиційна 
програма 2020 року - п.п. IV.3.1, IV.3.2, IV.3.3)

ДК 021:2015 - 30230000-0 Комп’ютерне 
обладнання 

2 232 000,00 з ПДВ  два млн. двісті тридцять дві тис. грн. 00  коп. відкриті торги
UA-P-2020-09-04-004702-b

вересень 2020 UA-2020-09-04-004813-b

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Нове будівництво 
відкритої ПС-110/20 кВ "Калюсик" Віньковецького 
району, Хмельницької області" (Інвестиційна 
програма 2020 року - п. І.6.1)

45310000-3 Електромонтажні роботи 28 791 185,00 з ПДВ  двадцять вісім млн. сімсот дев'яносто одна тис. сто 
вісімдесят п'ять грн. 00  коп.

відкриті торги
UA-P-2020-09-09-003601-b

вересень 2020 UA-2020-09-09-003072-b

Послуги з промивки каналізаційної мережі по вул. 
Красовського, 2

ДК 021:2015 - 90470000-2 Послуги з чищення 
каналізаційних колекторів

4 579,24 з ПДВ чотири тис. п'ятсот сімдесят дев'ять грн. 24 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-09-09-006770-b

вересень 2020 UA-2020-09-10-005854-b

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

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

611,99 з ПДВ  шістсот одинадцять грн. 99  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-09-09-006913-b

вересень 2020
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Послуги з розробки Схеми перспективного розвитку 
електричних мереж 35-110 кВ АТ 
"Хмельницькобленерго" на період з 2021 до 2030 
року

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

720 000,00 з ПДВ  сімсот двадцять тис. грн. 00  коп. відкриті торги
UA-P-2020-09-09-009815-b

вересень 2020 UA-2020-09-09-008287-b

Послуги з інженерного проєктування за титулом 
"Реконструкція приміщення механічної майстерні 
(котельня) під диспетчерський пункт ОДС з 
побутовими приміщеннями по вул. М. Красовського, 
2 в м. Хмельницький 

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

8 058,00 без 
ПДВ

вісім тис. п'ятдесят вісім грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-09-10-003523-b

вересень 2020 UA-2020-09-15-006116-a

Послуги з підготовки тексту та видання "Річного звіту 
Керівництва АТ "Хмельницькобленерго" за 2019 рік"

ДК 021:2015 -79970000-4 Видавничі послуги 49 943,00 з ПДВ  сорок дев'ять тис. дев'ятсот сорок три грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-09-11-001561-b

вересень 2020 UA-2020-09-15-001867-a

Послуги з технічного обслуговування гарантійного 
автомобіля PEUGEOT EXPERT TRAVELLER

ДК 021:2015 — 50110000-9 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування мототранспортних 
засобів і супутнього обладнання	

70 000,00 з ПДВ  сімдесят тисяч  грн. 00  коп. спрощена закупівля 
UA-P-2020-09-14-006510-b

вересень 2020 UA-2020-09-14-006848-b

Послуги з технічного обслуговування гарантійних 
автомобілів Mitsubishi L200

ДК 021:2015 — 50110000-9 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування мототранспортних 
засобів і супутнього обладнання	

400 000,00 з ПДВ  чотириста тис. грн. 00  коп. відкриті торги
UA-P-2020-09-15-001724-a

вересень 2020 UA-2020-09-15-001522-a

 Послуги з технічного нагляду за будівництвом 
об’єкту «Реконструкція ТП-2 10/0,4 кВ в м. 
Хмельницькому»

ДК 021:2015 - 71520000-9 Послуги з нагляду за 
виконанням будівельних робіт

102 060,00 з ПДВ  сто дві тисячі шістдесят грн. 00  коп. спрощена закупівля 
UA-P-2020-09-16-003673-a

вересень 2020 UA-2020-09-16-003247-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту «Будівництво теплоелектростанції з 
комбінованим виробництвом теплової та 
електричної енергії газовими та твердопаливними 
котлами на альтернативних видах палива по вул. 
Крип’якевича, 3 в м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницької області (Другий пусковий комплекс. 

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

1 209 929,00 з ПДВ один мільйон двісті дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять 
дев’ять грн. 00  коп.

спрощена закупівля 
UA-P-2020-09-16-011214-a

вересень 2020 UA-2020-09-17-000164-a

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Електропостачання 
магазину роздрібної та гуртової торгівлі 
промисловими товарами ТОВ "Артанія М" по вул. 
Примакова, 10 в м. Хмельницькому

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

327 667,00 з ПДВ триста двадцять сім тисяч шістсот шістдесят сім грн. 
00  коп.

спрощена закупівля 
UA-P-2020-09-10-007939-b

вересень 2020 UA-2020-09-10-006786-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - ДК 021:2015 код – 45450000-6 – 
Інші завершальні будівельні роботи (Роботи з 
модернізації електрокотелень РЕМ АТ 
“Хмельницькобленерго”)

ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні 
будівельні роботи

 361 496,00 без 
ПДВ

 триста шістдесят одна тисяча чотириста дев’яносто 
шість грн. 00  коп.

спрощена закупівля 
UA-P-2020-09-17-008119-a

вересень 2020 UA-2020-09-17-007347-a 

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Роботи з капітального ремонту 
фасаду адмінбудівлі Хмельницького РЕМ

ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні 
будівельні роботи

753 035,00 без 
ПДВ

сімсот п’ятдесят три тисячі тридцять п’ять грн. 00  
коп.

спрощена закупівля 
UA-P-2020-09-17-009418-a

вересень 2020 UA-2020-09-17-008226-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 - Роботи з капітального ремонту 
водопровідної мережі Кам’янець-Подільського РЕМ

ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні 
будівельні роботи

179 193,00 з ПДВ сто сімдесят дев’ять тисяч сто дев’яносто три грн. 00  
коп.

спрощена закупівля 
UA-P-2020-09-17-011334-a

вересень 2020 UA-2020-09-17-009812-a

Роботи з відновлення асфальтобетонного покриття 
після проведення розкривних робіт на КЛ-10 кВ від 
ЗТП-526 до ЗТП-527 (інв. номер № 311322550) 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

2 979,04 без 
ПДВ

 дві тисячі дев’ятсот сімдесят дев’ять грн. 04  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-09-18-002953-a

вересень 2020
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 - ДК 021:2015 код – 45310000-3 – 
електромонтажні роботи (Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту «Реконструкція електромереж АТ 
«Хмельницькобленерго», винесення ділянки ПЛ-10 
кВ Л-50 за межі будівництва майнового комплексу 
ТОВ «Агрохолдинг 2012»,          вул. Станційна, смт. 
Закупне  Чемеровецького району  Хмельницької 

ДК 021:2015 -  45310000-3 Електромонтажні 
роботи

1 952 078,00 з ПДВ  один мільйон дев’ятсот п’ятдесят дві тисячі сімдесят 
вісім грн. 00  коп.

спрощена закупівля 
UA-P-2020-09-18-009670-a

вересень 2020 UA-2020-09-18-004875-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-32-2020    від  "14" вересня  2020р.  

Затверджено рішенням уповноваженої особи  № ЗПЗ-32-2020    від  “14" вересня  2020р.  
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