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5. 6. 7. 9. 10. 11.
Послуги з актуалізації Плану розвитку системи 
розподілу АТ «Хмельницькобленерго» на 2022 – 
2026 роки

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

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

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

грудень 2020 UA-2020-12-15-005586-c

Послуги з централізованого водопостачання ДК 021:2015 -65110000-7 Розподіл води 5 600,00 з ПДВ п'ять тис. шістсот  грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-12-16-000955-c

грудень 2020 UA-2020-12-17-001526-c

Послуги з централізованого водовідведення ДК 021:2015 -90430000-0 Послуги з відведення 
стічних вод

4 000,00 з ПДВ чотири тис. грн. 00  коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-12-16-001040-c

грудень 2020 UA-2020-12-17-002025-c

Послуги з розробки звіту на тему «Визначення 
оптимальних місць розташування реклоузерів в 
мережах 6-10 кВ з метою підвищення надійності 
електропостачання споживачів Шепетівського РЕМ»

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

200 000,00 з ПДВ двісті  тис. грн. 00 коп. відкриті торги 
UA-P-2020-12-16-014689-c

грудень 2020 UA-2020-12-16-015548-c

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - "Правила визначення вартості 
будівництва" - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Будівництво багатоповерхових житлових 
будинків (10-ти поверховий 36-ти квартирний 
житловий будинок - І черга, 10-ти поверховий 36-ти 
квартирний житловий будинок - ІІ черга) по вул. 
Проскурівського Підпілля, 110 в м. Хмельницький. 
Зовнішні електромережі 0,4 кВ"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

157 157,00 з ПДВ  сто п'ятдесят сім тис. сто п'ятдесят сім  грн. 00 коп. спрощена закупівля 
UA-P-2020-12-18-014193-c

грудень 2020 UA-2020-12-18-012251-c

Мінеральна вода ДК 021:2015 - 15980000-1 Безалкогольні напої 44 500,00 з ПДВ сорок чотири тис. п'ятсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-12-21-003446-c

січень 2021 UA-2021-01-04-002043-c

Сухарі та печиво, пресерви з хлібобулочних та 
кондитерських виробів

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

2 000,00 з ПДВ дві тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-12-21-003709-c

січень 2021 UA-2021-01-04-001894-c

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

7 200,00 з ПДВ  сім тис. двісті грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-12-21-003954-c

січень 2021 UA-2021-01-04-002029-c

Вершкове масло ДК 021:2015 - 15530000-2 Вершкове масло 9 000,00 з ПДВ дев'ять тис.  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-12-21-004272-c

січень 2021 UA-2021-01-04-001401-c

Розмір бюджетного призначення  та/або очікувана вартість 
предмета закупівлі

8.

3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 22767506
4. Категорія замовника:  юридичні особи та/або суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, зазначені в пункті 4 частини першої статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі"

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  (Зміни 3)
на 2021 рік

1. Найменування замовника: АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"
2. Місцезнаходження замовника: вул. Храновського, буд. 11А, м. Хмельницький, 29018, Україна
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Сирні продукти ДК 021:2015 - 15540000-5 Сирні продукти 28 400,00 з ПДВ двадцять вісім тис. чотириста грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-04-002614-c

січень 2021 UA-2021-01-04-001549-c

Молоко та вершки ДК 021:2015 - 15510000-6 Молоко та вершки 1 360,00 з ПДВ одна тис. триста шістдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-12-21-004774-c

січень 2021 UA-2021-01-04-001602-c

Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та 
кондитерські вироби

ДК 021:2015 - 15810000-9 Хлібопродукти, 
свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські 
вироби

49 500,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. п'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2020-12-21-004167-c

січень 2021 UA-2021-01-04-001788-c

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості 
проектно-вишукувальних робіт та експертизи 
проектної документації на будівництво" - 
Розроблення проектної документації на об’єкт 
«Реконструкція ПС 35/10 кВ "Сатанів" та ПС 35/10 кВ 
"Радковиця" для приєднання фотогальванічної 
електростанції (ФЕС) ТОВ "Бердиківці Солар 
Енерджі" по вул. Мічуріна, 19а (за межами 
населеного пункту, кад. ном. 
№6821289400:06:024:0002) в с. Олександрівка 
Городоцького району Хмельницької області»

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

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

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

грудень 2020 UA-2020-12-29-001701-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 
будівництва" - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Електропостачання 10-ти поверхового 109-
ти квартирного житлового будинку з вбудовано-
прибудованими магазинами та приміщеннями 
громадського призначення по вул. Озерна, 4Б, 4В в 
м. Хмельницький"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

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

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

грудень 2020 UA-2020-12-29-002573-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 
будівництва" - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Зовнішнє електропостачання 
багатоповерхового 54-х квартирного житлового 
будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими 
приміщеннями Семенюка Олександра Івановича по 
вул. Вокзальна, 4а в м. Хмельницькому"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

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

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

грудень 2020 UA-2020-12-29-002711-a

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 
"Будівництво пристанційного вузла (РП 35 кВ) для 
зовнішнього електрозабезпечення меблевого цеху 
ТОВ "Родорс" по вул. Сагайдачного, 3, 3Б в м. 
Славута Хмельницької області"

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

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

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

січень 2021 UA-2021-01-05-000180-c
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Послуги з розроблення документації для отримання 
дозволів на спеціальне водокористування, супровід 
проходження документації в погоджувальних і 
дозвільних органах для семи об'єктів АТ 
"Хмельницькобленерго", а саме: Віньковецького, 
Волочиського, Летичівського РЕМ, Меджибізького та 
Старосинявського ЦЦР, Меджибізького сервісного 
центру Летичівського РЕМ, НЛК СП "Яблуневий сад"

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

49 900,00 без 
ПДВ

сорок дев'ять тис. дев'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-04-001535-c

січень 2021

Послуги з інженерного проектування по об'єкту: 
"Реконструкція ЗТП 10/0,4 кВ №636 для приєднання 
торгово-офісного центру ТОВ "Укрстандарт" по вул. 
Старокостянтинівське шосе, 3 в м. Хмельницькому 
(ТУ №147 від 14 вересня 2020р.). Нестандартне 
приєднання"

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

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

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-05-000381-c

січень 2021

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 
"Реконструкція ПС-110/35/10 кВ "Старокостянтинів" 
для приєднання ТОВ "Старокостянтинівський олійно-
екстракційний завод" по вул. Франка, 55 в м. 
Старокостянтинів Хмельницької області (вимоги до 
установок ОСР згідно ТУ № 154 від 21 вересня 
2020р.) (нестандартне приєднання)"

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

49 096,37 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'яносто шість грн. 37 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-05-000540-c

січень 2021 UA-2021-01-05-000354-c

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 
"Реконструкція ПС-110/10 кВ "ІПП" для приєднання 
ТОВ "Старокостянтинівський олійно-екстракційний 
завод" по вул. Франка, 55 в м. Старокостянтинів 
Хмельницької області (вимоги до установок ОСР 
згідно ТУ № 154 від 21 вересня 2020р.) 
(нестандартне приєднання)"

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

49 096,37 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'яносто шість грн. 37 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-05-000694-c

січень 2021 UA-2021-01-05-000502-c

Послуги з проведення спеціального навчання з 
питань пожежної безпеки

ДК 021:2015 - 80550000-4 Послуги з 
професійної підготовки у сфері безпеки

36 000,00 без 
ПДВ

тридцять шість тис. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-05-000945-c

січень 2021

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

49 572,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. п'ятсот сімдесят дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-06-000926-c

січень 2021

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
лічильників води

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

24 000,00 без 
ПДВ

двадцять чотири тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-06-000979-c

січень 2021

Вводи високовольтні з RIP-ізоляцією типу STARIP-
Si+126-800E3

ДК 021:2015 - 31730000-2 Електротехнічне 
обладнання

960 000,00 з ПДВ дев'ятсот шістдесят  тис.  грн. 00 коп. спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-11-000185-a

січень 2021 UA-2021-01-11-000331-a
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Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
протипожежного обладнання

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

4 152,00 з ПДВ  чотири тис. сто п'ятдесят дві грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-11-001418-a

січень 2021 UA-2021-01-14-000943-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 
будівництва" - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту «Нове будівництво мережі зовнішнього 
електропостачання будівлі свинокомплексу ПП 
"Аграрна компанія 2004" с. Постолівка, 
Волочиського району, Хмельницької області»

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

306 066,00 з ПДВ  триста шість тис. шістдесят шість грн. 00 коп. спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-12-002039-a

січень 2021 UA-2021-01-12-001484-a

Послуги з повірки засобів вимірювальної техніки ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з технічного 
огляду та випробовувань

977 064,68 з ПДВ   дев'ятсот сімдесят сім тис. шістдесят чотири  грн. 68 
коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-12-002122-a

січень 2021

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Реконструкція ПЛ 
0,38 кВ Л-1 від ЗТП-435 для приєднання нежитлового 
приміщення №1 ТОВ "ЗЕНІТ-СК" по вул. І.Зубкова, 1 в 
м. Деражня Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

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

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-12-002990-a

січень 2021 UA-2021-01-15-002078-a

Послуги з проведення функціонального навчання 
працівників у сфері цивільного захисту із 
отриманням посвідчення щодо набуття відповідних 
професійних навиків

ДК 021:2015 - 80550000-4 Послуги з 
професійної підготовки у сфері безпеки

35 100,00 без 
ПДВ

  тридцять п'ять тис. сто грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-12-005039-a

січень 2021

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

49 410,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. чотириста десять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-12-005084-a

січень 2021

Респіратори ДК 021:2015 - 35110000-8 Протипожежне, 
рятувальне та захисне обладнання

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

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-12-005132-a

січень 2021

Послуги з підготовки та проведення лабораторних 
вимірів викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря та складу скиду зворотних вод

ДК 021:2015 - 90730000-3 Відстеження, 
моніторинг забруднень і відновлення

13 500,00 без 
ПДВ

тринадцять тис. п'ятсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-13-000486-a

січень 2021

Послуги з технічного обслуговування та ремонту 
обладнання великого критого басейну, малого 
басейну, парогенераторної, ванни бальнеологічної 
"AQUILON" HYDROAERO VACUUM та хімводоочистки 
Навчально-лікувального комплексу санаторію-
профілакторію "Яблуневий сад"

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

 сорок дев'ять тис. дев'ятсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-13-000585-a

січень 2021

Послуги з дезінфекції, дезінсекції та дератизації ДК 021:2015 - 90920000-2 Послуги із санітарно-
гігієнічної обробки приміщень

22 536,00 з ПДВ  двадцять дві тис. п'ятсот тридцять шість грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-13-000834-a

звіт про договір про закупівлю
UA P 2021 01 13 000834 a

січень 2021

Послуги з ремонту та технічного обслуговування 
техніки

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

20 000,00 з ПДВ двадцять тис.  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-13-000949-a

січень 2021
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Послуги з обслуговування та ремонту технічних 
засобів сигналізації

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

12 000,00 з ПДВ дванадцять тис.  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-13-001019-a

січень 2021

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 
будівництва" - Проектно-вишукувальні та будівельно-
монтажні роботи "Проектування та будівництво 
електричних мереж 0,4-10кВ для забезпечення 
виконання стандартного приєднання 
електроустановок замовників до електричних 
мереж АТ "Хмельницькобленерго" в Летичівському 
районі Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

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

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

січень 2021 UA-2021-01-13-001282-a

Послуги з виготовлення поліграфічної продукції - 
вісник "Енергія"

ДК 021:2015 - 79820000-8 Послуги, пов’язані з 
друком

49 900,00 без 
ПДВ

 сорок дев'ять тис. дев'ятсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-13-001223-a

січень 2021

Послуги з виготовлення поліграфічної продукції ДК 021:2015 - 79810000-5 Друкарські послуги 49 900,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот   грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-13-001338-a

січень 2021

Послуги із виготовлення телепроектів рекламно-
іміджевого змісту для висвітлення діяльності АТ 
"Хмельницькобленерго"

ДК 021:2015 - 92110000-5 Послуги з 
виробництва кіноплівки та відеокасет і супутні 
послуги

49 800,00 без 
ПДВ

сорок дев'ять тис. вісімсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-13-001546-a

січень 2021

Послуги із розміщення у телеефірі телепередач ДК 021:2015 - 92220000-9 Телевізійні послуги 49 800,00 без 
ПДВ

 сорок дев'ять тис. вісімсот грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-13-001598-a

січень 2021

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 
будівництва" - Проектно-вишукувальні та будівельно-
монтажні роботи "Проектування та будівництво 
електричних мереж 0,4-10кВ для забезпечення 
виконання стандартного приєднання 
електроустановок замовників до електричних 
мереж АТ "Хмельницькобленерго" в 
Старокостянтинівському та Старосинявському 
районах Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

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

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

січень 2021 UA-2021-01-13-005069-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 
будівництва" - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту «Будівництво зовнішніх електричних мереж 
для приєднання 10-ти поверхового 56-ти 
квартирного житлового будинку з вбудованими 
нежитловими приміщеннями ОК "Житлово-
будівельний кооператив "Прогресивний-2" по вул. 
Огієнка, 10-Б в м. Кам'янець-Подільському 
Хмельницької області»

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

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

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

січень 2021 UA-2021-01-13-005124-a
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Цемент ПЦ І-500 – Портландцемент (без шлаковий) ДК 021:2015 - 44110000-4 Конструкційні 
матеріали

180 000,00 з ПДВ  сто вісімдесят тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-14-000559-a

січень 2021 UA-2021-01-14-000496-a

Послуги з технічної підтримки автоматизованої 
системи бухгалтерського обліку для забезпечення її 
щоденного цілодобового функціонування та доступу 
до неї користувачів відповідно до наданих прав

ДК 021:2015 - 72250000-2 Послуги, пов’язані із 
системами та підтримкою

985 000,00 з ПДВ  дев'ятсот вісімдесят тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-14-002067-a

січень 2021 UA-2021-01-14-001682-a

Електроди, дріт зварювальний ДК 021:2015 - 44310000-6 Вироби з дроту 152 000,00 з ПДВ  сто п'ятдесят дві тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-14-004856-a

січень 2021 UA-2021-01-14-003174-a

Послуги централізованого опалення ДК 021:2015 - 09320000-8 Пара, гаряча вода та 
пов’язана продукція

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

переговорна процедура 
закупівлі

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

січень 2021 UA-2021-01-15-004320-a

Послуги з інженерного проектування за титулом: 
Капітальний ремонт зали засідань адмінбудинку 
Городоцького РЕМ

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

49 950,00 з ПДВ  сорок дев'ять тис. дев'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-15-004134-a

січень 2021

 Голова тендерного комітету         В.А. Олійник
М.П.

Секретар тендерного  комітету     Р.В. Стасюк
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