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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

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

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  (Зміни 6)
на 2021 рік

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

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"
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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

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 - 90710000-7 Екологічний 
менеджмен

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 UA-2021-01-29-006028-b
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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 UA-2021-01-18-001279-a

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

лютий 2021 UA-2021-02-04-007248-a

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

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

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
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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 UA-2021-01-20-000577-b

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 UA-2021-01-22-010139-b

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 UA-2021-01-22-010049-b

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

UA-2021-01-27-009404-b
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 UA-2021-01-27-006160-b

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 UA-2021-01-26-002492-b

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

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
протипожежного обладнання

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 UA-2021-01-26-003392-b

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
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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

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 UA-2021-01-26-004053-b

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 Білогірському 
та Теофіпольському районах Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

2 999 309,00 з ПДВ  два мільйони дев'ятсот дев'яносто дев'ять тис. 
триста дев'ять грн. 00 коп.

спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-18-000615-a

січень 2021 UA-2021-01-18-000401-a
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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» у Волочиському 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-2021-01-18-001145-a

січень 2021 UA-2021-01-18-000695-a

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 
будівництва" - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Електропостачання магазину ТОВ "АТБ-
Маркет" по вул. Прибузькій, 20/1 в м. 
Хмельницький"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

62 713,00 з ПДВ  шістдесят дві тис. сімсот тринадцять грн. 00 коп. спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-18-001792-a

січень 2021 UA-2021-01-18-001079-a

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 Ярмолинецькому 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-2021-01-18-001850-a

січень 2021 UA-2021-01-18-001033-a

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

26 000,00 з ПДВ  двадцять шість тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-18-002617-a

лютий 2021 UA-2021-02-04-001074-a

Послуги щодо ремонту і ТО воріт з 
автоматизованим управлінням

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

29 500,00 без 
ПДВ

 двадцять дев'ять тис. п'ятсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-18-004388-a

лютий 2021 UA-2021-02-05-004884-a

Гіпсокартон і комплектуючі до нього ДК 021:2015 - 44110000-4 Конструкційні 
матеріали

215 000,00 з ПДВ   двісті п'ятнадцять тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-19-004619-a

січень 2021 UA-2021-01-19-002198-a

Послуги з технічного обслуговування вогнегасників ДК 021:2015 - 50610000-4 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування захисного 
обладнання

120 000,00 без 
ПДВ

сто двадцять тис.  грн. 00 коп. спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-19-004714-a

січень 2021 UA-2021-01-19-002196-a

Захисні окуляри ДК 021:2015 - 33730000-6 Офтальмологічні 
вироби та коригувальні лінзи

23 760,00 з ПДВ двадцять три тис. сімсот шістдесят  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-19-006655-a

січень 2021

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

6 000,00 з ПДВ  шість тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-19-006837-a

січень 2021 UA-2021-01-27-009113-b

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

14 310,00 з ПДВ чотирнадцять тис. триста десять  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-19-007004-a

січень 2021

Послуги з випробувань та аналізу складу і чистоти ДК 021:2015 - 71610000-7 Послуги з 
випробувань та аналізу складу і чистоти

40 200,00 з ПДВ  сорок тис. двісті грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-19-007120-a

січень 2021 UA-2021-01-27-008540-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

д
ат

кі
в 

бю
д

ж
ет

у 
(д

ля
 б

ю
д

ж
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

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 
Красилівському 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-2021-01-20-001175-b

січень 2021 UA-2021-01-20-000993-b

Вводи високовольтні з RIP-ізоляцією ДК 021:2015 - 31730000-2 Електротехнічне 
обладнання

720 000,00 з ПДВ  сімсот двадцять тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-20-001556-b

січень 2021 UA-2021-01-20-001180-b

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 
Новоушицькому районі Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

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

спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-21-001305-b

січень 2021 UA-2021-01-21-001434-b

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 Ізяславському, 
Полонському та Шепетівському районах 
Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

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

спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-21-001216-b

січень 2021 UA-2021-01-21-001385-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 
будівництва" - 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 
Славутському районі Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

9 998 386,00 з ПДВ  дев'ять млн. дев'ятсот дев'яносто вісім тис. триста 
вісімдесят шість грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2021-01-21-006676-b

січень 2021 UA-2021-01-21-006591-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 
будівництва" - 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

14 997 538,00 з ПДВ  чотирнадцять млн. дев'ятсот дев'яносто сім тис. 
п'ятсот тридцять вісім грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2021-01-21-006781-b

січень 2021 UA-2021-01-21-006825-b
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Обмежувальна стрічка ДК 021:2015 - 44170000-2 Плити, листи, 
стрічки та фольга, пов’язані з 
конструкційними матеріалами

10 100,00 з ПДВ десять тис. сто  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-21-008047-b

січень 2021

Канат для огородження ДК 021:2015 - 39540000-9 Вироби різні з 
канату, мотузки, шпагату та сітки

14 930,00 з ПДВ чотирнадцять тис. дев'ятсот тридцять  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-21-008199-b

січень 2021

Чоботи гумові ДК 021:2015 - 18810000-0 Взуття різне, крім 
спортивного та захисного

49 800,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. вісімсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-21-008361-b

січень 2021

Послуги з організації та здійснення аварійно-
рятувального обслуговування "Об'єкта "

ДК 021:2015 - 75250000-3 Послуги пожежних і 
рятувальних служб

5 988,00 без 
ПДВ

п'ять тис. дев'ятсот вісімдесят вісім  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-21-008534-b

січень 2021 UA-2021-01-25-000852-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 
будівництва" - 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

19 996 708,00 з ПДВ дев'ятнадцять млн. дев'ятсот дев'яносто шість тис. 
сімсот вісім грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2021-01-21-008823-b

січень 2021 UA-2021-01-21-008621-b

Генератори ДК 021:2015 - 31120000-3 Генератори 25 998,00 з ПДВ двадцять п'ять тис. дев'ятсот дев'яносто  вісім  грн. 
00 коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-21-008868-b

січень 2021 UA-2021-01-26-006447-b

Електричне обладнання для двигунів і транспортних 
засобів

ДК 021:2015 - 31610000-5 Електричне 
обладнання для двигунів і транспортних 
засобів

24 000,00 з ПДВ двадцять чотири тис.  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-21-009022-b

січень 2021 UA-2021-01-26-006270-b

Механічні запасні частини, крім двигунів і частин 
двигунів

ДК 021:2015 - 34320000-6 Механічні запасні 
частини, крім двигунів і частин двигунів

49 998,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто вісім  грн. 00 
коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-21-009160-b

січень 2021 UA-2021-01-26-004056-b

Послуги по забезпеченню доступу до інформації 
про стан руху, місцезнаходження транспортних 
засобів за допомогою використання системи зв'язку 
стандарту GSM

ДК 021:2015 - 64210000-1 Послуги 
телефонного зв’язку та передачі даних

49 900,00 з ПДВ  сорок дев'ять тис. дев'ятсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-21-009400-b

січень 2021  UA-2021-01-26-006462-b

Генератори ДК 021:2015 - 31120000-3 Генератори 24 000,00 з ПДВ  двадцять чотири тис.  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-21-009536-b

січень 2021 UA-2021-01-26-006214-b

Електричне обладнання для двигунів і транспортних 
засобів

ДК 021:2015 - 31610000-5 Електричне 
обладнання для двигунів і транспортних 
засобів

49 998,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто вісім  грн. 00 
коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-21-009631-b

січень 2021 UA-2021-01-26-006447-b

Двигуни та їх частини ДК 021:2015 - 34310000-3 Двигуни та їх 
частини

49 998,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто вісім грн. 00 
коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-21-009731-b

січень 2021 UA-2021-01-26-005918-b

Запасні частини до вантажних транспортних засобів, 
фургонів та легкових автомобілів

ДК 021:2015 - 34330000-9 Запасні частини до 
вантажних транспортних засобів, фургонів та 
легкових автомобілів

49 998,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто вісім   грн. 
00 коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-21-009919-b

січень 2021 UA-2021-01-26-006010-b

Роботи по встановленню (ремонту) систем 
охоронної сигналізації

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

2 350,00 без 
ПДВ

дві тис. триста п'ятдесят грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-21-010090-b

січень 2021 UA-2021-01-28-002412-b
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Послуги з інженерного проектування по об'єкту: 
"Реконструкція ЗТП 10/0,4 кВ №639 для приєднання 
нафтобази ТОВ "Оріонс Інвест" по вул. Гранітній, 21 
в м. Шепетівка Хмельницької області"

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

49 354,80 з ПДВ сорок дев'ять тис. триста п'ятдесят чотири  грн. 80 
коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-22-001181-b

січень 2021 UA-2021-01-29-006371-b

Послуги з розроблення нормативних характеристик 
та обчислення структури нормативних значень 
технологічних витрат електроенергії в електричних 
мережах АТ "Хмельницькобленерго"

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

178 800,00 з ПДВ сто сімдесят вісім тис. вісімсот  грн. 00 коп. спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-25-010893-b

січень 2021 UA-2021-01-25-008850-b

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 
"Будівництво зовнішніх електричних мереж для 
приєднання житлового будинку Гранатир С.В. по 
вул. Франка, 2 в с. Соболівка Волочиського району 
Хмельницької області"

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

10 934,16 з ПДВ десять тис. дев'ятсот тридцять чотири  грн. 16 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-26-002101-b

січень 2021

Послуги з технічного обслуговування гарантійних та 
післягарантійних автомобілів RENAULT DUSTER

ДК 021:2015 - 50112200-5 Послуги з 
технічного обслуговування автомобілів

120 000,00 з ПДВ  сто двадцять тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-25-002486-b

січень 2021 UA-2021-01-25-002108-b

Послуги з ремонту та технічного обслуговування 
захисного обладнання

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-2021-01-26-008006-b

січень 2021

Послуги щодо проведення профілактичного 
психіатричного огляду

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

13 568,00 без 
ПДВ

 тринадцять тис. п'ятсот шістдесят вісім грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-26-011389-b

січень 2021

Послуги щодо проведення профілактичного 
наркологічного огляду

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

36 423,00 без 
ПДВ

 тридцять шість тис. чотириста двадцять три грн. 00 
коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-26-011567-b

січень 2021

Послуги з централізованого постачання холодної 
води

ДК 021:2015 - 65110000-7 Розподіл води 10 000,00 з ПДВ десять тис.  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-27-003401-b

січень 2021 UA-2021-01-27-007604-b

Печаті (штампи) ДК 021:2015 - 30190000-7 Офісне 
устаткування та приладдя різне

10 000,00 без 
ПДВ

 десять тис. грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-27-003623-b

січень 2021

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні 
роботи згідно робочого проекту "Реконструкція 
трансформаторної підстанції №200 для приєднання 
електроустановок нежитлового приміщення під 
харчове виробництво, ФОП Пузир Людмила 
Володимирівна по вул. Чехова, 45 "в" в м. 
Кам'янець-Подільському Хмельницької області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

49 931,10 з ПДВ  сорок дев'ять тис. дев'ятсот тридцять одна грн. 10 
коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-27-004374-b

січень 2021

Послуги з інженерного проектування, по об'єкту: 
"Будівництво зовнішніх електричних мереж для 
приєднання житлового будинку Шевченка О.М. по 
вул. Паркова, 35 в с. Новоленськ Волочиського р-ну 
Хмельницької області" (згідно договору 
стандартного приєднання №153 від 28.12.2020р.)

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

10 811,00 з ПДВ  десять тис. вісімсот одинадцять грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-27-004717-b

січень 2021
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 
будівництва" - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Реконструкція зовнішніх електричних 
мереж для приєднання електроустановок 
нежитлового приміщення під харчове виробництво, 
ФОП Пузир Людмила Володимирівна, по вул. 
Чехова, 45"в" в м. Кам'янець-Подільському, 
Хмельницької області. Кабельна лінія 0,38кВ"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

110 612,00 з ПДВ сто десять тис. шістсот дванадцять  грн. 00 коп. спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-27-005318-b

січень 2021 UA-2021-01-27-003571-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 
будівництва" - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Реконструкція КТП-10/0,4 кВ №315 для 
приєднання нежитлового приміщення Кирилюк 
В.М. по вул. Миру, 52 в м. Деражня Хмельницької 
області"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

286 062,00 з ПДВ  двісті вісімдесят шість тис. шістдесят дві грн. 00 коп. спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-27-005473-b

січень 2021 UA-2021-01-27-003829-b

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 Городоцькому 
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-2021-01-27-006889-b

січень 2021 UA-2021-01-27-004502-b

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-2021-01-27-014295-b

січень 2021 UA-2021-01-27-009408-b

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-2021-01-27-014913-b

січень 2021 UA-2021-01-27-009855-b
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 
будівництва" - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Будівництво зовнішніх електричних мереж 
для приєднання 9-ти поверхового житлового 
будинку з вбудованими приміщеннями 
комерційного призначення ОК ЖБК "Білий тигр" по 
вул. Князів Коріатовичів, 25 в м. Кам'янець-
Подільський Хмельницької області"

ДК 021:2015 -  45310000-3 Електромонтажні 
роботи

1 540 854,00 з ПДВ один млн. п'ятсот сорок тис. вісімсот п'ятдесят 
чотири  грн. 00 коп.

спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-28-006608-b

січень 2021 UA-2021-01-28-006118-b

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 
будівництва" - Будівельно-монтажні роботи по 
об'єкту "Будівництво ЛЕП-10 кВ та реконструкція ПС 
110/35/10 кВ «Городська» для приєднання 
фотовольтаїчної електростанції ТОВ «СМАРТ ЕКО 
ЕНЕРДЖІ» в м. Шепетівка Хмельницької області"

ДК 021:2015 -  45310000-3 Електромонтажні 
роботи

23 740 236,00 з ПДВ двадцять три млн. сімсот сорок тис. двісті тридцять 
шість  грн. 00 коп.

відкриті торги
UA-P-2021-01-28-007687-b

січень 2021 UA-2021-01-28-007383-b

Немаркована продукція (конверти) ДК 021:2015 - 30190000-7 Офісне 
устаткування та приладдя різне

12 850,30 з ПДВ  дванадцять тис. вісімсот п'ятдесят  грн. 30 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-28-009357-b

січень 2021 UA-2021-01-29-003685-b

Послуги з проведення спостережень, збору, 
обробки, передачі і використання даних у сфері 
гідрометеорології, кліматології, геофізики 
атмосфери, а також базових спостережень за 
забрудненням навколишнього середовища

ДК 021:2015 - 71350000-6 Науково-технічні 
послуги в галузі інженерії

8 821,80 з ПДВ вісім тис. вісімсот двадцять одна  грн. 80 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-28-009730-b

лютий 2021 UA-2021-02-04-001029-a

Знаки поштової оплати - один комплект поштових 
марок за номінальною вартістю

ДК 021:2015 - 22410000-7 Марки 431 750,00 з ПДВ   чотириста тридцять одна тис. сімсот п'ятдесят грн. 
00 коп.

переговорна процедура 
закупівлі

UA-P-2021-01-28-011788-b

січень 2021 UA-2021-01-28-011049-b

Послуги з калібрування робочих еталонів та іншого 
обладнання, що використовуються для повірки 
засобів вимірювальної техніки

ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з 
технічного огляду та випробовувань

120 000,00 з ПДВ сто двадцять тис.  грн. 00 коп. спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-29-001087-b

січень 2021 UA-2021-01-29-000772-b

Послуги з проведення медичного огляду 
працівників

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

179 550,00 без 
ПДВ

сто сімдесят дев'ять тис. п'ятсот п'ятдесят  грн. 00 
коп.

спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-29-002654-b

січень 2021 UA-2021-01-29-002039-b

Послуги з проведення медичного огляду водіїв 
транспортних засобів

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

18 048,00 з ПДВ вісімнадцять тис. сорок вісім  грн. 00 коп. спрощена закупівля 
UA-P-2021-01-29-003535-b

січень 2021 UA-2021-01-29-002394-b

Фарба ДК 021:2015 - 44810000-1 Фарби 4 350 000,00 з ПДВ чотири млн. триста п'ятдесят тис. грн. 00 коп. відкриті торги
UA-P-2021-01-29-012367-b

січень 2021 UA-2021-01-29-008823-b

Послуги з проведення спостережень, збору, 
обробки, передачі і використання данних у сфері 
гідрометеорології, кліматології, геофізики 
атмосфери, а також базових спостережень за 
забрудненням навколишнього середовища

ДК 021:2015 - 71350000-6 Науково-технічні 
послуги в галузі інженерії

10 000,00 з ПДВ десять тис.  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-02-01-003135-a

лютий 2021 UA-2021-02-03-010164-a
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ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 
будівництва" - Будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи згідно робочого 
проекту "Електропостачання магазину ТОВ "АТБ-
Маркет" по вул. Прибузькій, 20/1 в м. 
Хмельницький"

ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні 
роботи

62 713,00 з ПДВ шістдесят дві тис. сімсот тринадцять  грн. 00 коп. спрощена закупівля 
UA-P-2021-02-01-006956-a

лютий  2021 UA-2021-02-01-007426-a

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

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

49 896,00 без 
ПДВ

сорок дев'ять тис. вісімсот дев'яносто шість  грн. 00 
коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-02-01-011921-a

лютий  2021

Футболки ДК 021:2015 - 18330000-1 Футболки та 
сорочки

21 600,00 з ПДВ двадцять одна тис. шістсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-02-01-012070-a

лютий  2021

Корпус пластиковий РУ-0,4 кВ КТС 883 з монтажною 
платою, корпус пластиковий РУ-0,4 кВ КТС 1183 з 
монтажною платою, сальник PG 42

ДК 021:2015 - 31220000-4 Елементи 
електричних схем

434 400,00 з ПДВ чотириста тридцять чотири тис. чотириста  грн. 00 
коп.

спрощена закупівля 
UA-P-2021-02-02-003073-a

лютий  2021 UA-2021-02-02-003011-a

Послуги з технічного обслуговування вогнегасників ДК 021:2015 - 50610000-4 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування захисного 
обладнання

120 000,00 без 
ПДВ

 сто двадцять тис. грн. 00 коп. спрощена закупівля 
UA-P-2021-02-02-009584-a

лютий  2021 UA-2021-02-02-008224-a

Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі ДК 021:2015 - 14210000-6 Гравій, пісок, 
щебінь і наповнювачі

49 998,00 з ПДВ сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто вісім  грн. 00 
коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-02-02-014737-a

лютий  2021 UA-2021-02-05-001246-a

Цвяхи ДК 021:2015 - 44190000-8 Конструкційні 
матеріали різні

49 998,00 з ПДВ  сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто вісім   грн. 
00 коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-02-02-014967-a

лютий  2021

Піна монтажна ДК 021:2015 - 24590000-6 Силікони у 
первинній формі

49 998,00 з ПДВ  сорок дев'ять тис. дев'ятсот дев'яносто вісім   грн. 
00 коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-02-02-015139-a

лютий  2021

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості 
будівництва" - Роботи з капітального ремонту 
будівель та споруд ДВЕМ (РПБ-5 інв.№01030113)

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

1 752 218,00 з ПДВ один млн.сімсот п'ятдесят дві тис. двісті 
вісімнадцять  грн. 00 коп.

спрощена закупівля 
UA-P-2021-02-03-014772-a

лютий  2021 UA-2021-02-03-010241-a

Ізоляційні матеріали ДК 021:2015 - 31650000-7 Ізоляційне 
приладдя

15 600,00 з ПДВ п'ятнадцять тис. шістсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-02-05-001225-a

лютий  2021 UA-2021-02-05-001375-a

Абразивні вироби ДК 021:2015 - 14810000-2 Абразивні вироби 49 596,00 з ПДВ  сорок дев'ять тис. п'ятсот дев'яносто шість грн. 00 
коп.

звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-02-05-001797-a

лютий  2021 UA-2021-02-05-001757-a

ТМ "БІШОФІ-Мg++", в асортименті та хвойний 
екстракт з мінералами та мікроелементами

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

49 900,00 з ПДВ  сорок дев'ять тис дев'ятсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-02-05-002290-a

лютий  2021

Послуги з організації та здійснення "Аварійно-
рятувальною службою" аварійно-рятувального 
обслуговування Навчально-лікувального комплексу 
санаторію-профілакторію "Яблуневий сад" АТ 
"Хмельницькобленерго"

ДК 021:2015 - 75250000-3 Послуги пожежних і 
рятувальних служб

6 600,00 без 
ПДВ

шість тис. шістсот  грн. 00 коп. звіт про договір про закупівлю
UA-P-2021-01-12-002122-a

лютий  2021
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ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості 
проектних робіт та експертизи проектів 
будівництва" – Послуги з розроблення проектної 
документації на об’єкт "Реконструкція електричних 
мереж АТ "Хмельницькобленерго" для приєднання 
комплексу з переробки органічних відходів і силосу 
в біогаз для виробництва електричної та теплової 
енергії ТОВ "Теофіпольська енергетична компанія" 
за межами населеного пункту с. Коров’є 
Новоставецької сільської ради Теофіпольського 
району Хмельницької області"

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

670 486,00 з ПДВ шістсот сімдесят тис. чотириста вісімдесят шість грн. 
00 коп.

спрощена закупівля 
UA-P-2021-02-05-004202-a

лютий  2021 UA-2021-02-05-004155-a

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

999 700,00 з ПДВ дев'ятсот дев'яносто дев'ять тис. сімсот  грн. 00 коп. спрощена закупівля 
UA-P-2021-02-05-009719-a

лютий  2021 UA-2021-02-05-009282-a

 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-6-2021    від  "01" лютого  2021р.  

Затверджено рішенням уповноваженої особи  № ЗПЗ-6-2021    від  “01" лютого  2021р.  


