
на 2021 рік СІЧЕНЬ

Назва предмета 

закупівлі:

Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності):

Код економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету (для 

бюджетних 

коштів):

Розмір 

бюджетного 

призначення 

та/або очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі:

Вид закупівлі: Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі:

Номер плану: Дата 

публікації

:

Дата 

внесення 

змін:

Статус 

плану:

Посилання на 

оголошену 

закупівлю:

Примітки:

Талони на молоко ДК 021:2015: 22450000-

9 – Друкована продукція 

з елементами захисту

– 15 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2021 UA-P-2021-01-29-

014209-b

29.01.2021 29.01.2021 оголошено 

тендер

0c0e6c1bb71d4e2

1a4780243efa8c03

9

Звіт про укладений 

договір п. 4 ч. 7 ст. 3 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Природний газ для 

заправки 

транспортних засобів

ДК 021:2015: 24320000-

3 – Основні органічні 

хімічні речовини

– 136 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2021 UA-P-2021-01-29-

009912-b

29.01.2021 29.01.2021 оголошено 

тендер

9a96b02640f5424

a851fe56ee2ad3ba

5

Звіт про укладений 

договір п. 4 ч. 7 ст. 3 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Телеметричні пристрої 

до вузлів обліку 

теплової енергії

ДК 021:2015: 32440000-

9 – Телеметричне та 

термінальне обладнання

– 700 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-28-

002514-a

28.01.2021 28.01.2021 оголошено 

тендер

d22887b7fef146ad

a514e84e1e4f57c3

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» є замовником який 

здійснює діяльність в 

окремих сферах 

господарювання. 

Згідно пункту 2 

частини першої статті 

3 Закону України від 

25 грудня 2015 року 

№922-VIII «Про 

публічні закупівлі», 

дана закупівля не 

перевищує вартісних 

меж тому проводиться 

у відповідності до 

статті 14 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги по 

консультуванню з 

проблемних питань 

оподаткування та 

обліку

ДК 021:2015: 80520000-

5 – Навчальні засоби

– 2 090 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2021 UA-P-2021-01-28-

000432-a

28.01.2021 28.01.2021 оголошено 

тендер

c30ce9ae6cbb4ce8

8f3a87da84f30c6e

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Місцезнаходження замовника: 50000, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, провулок Дежньова, 9

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

Найменування замовника: КПТМ "Криворіжтепломережа"

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 03342184

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-29-014209-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-29-014209-b
https://prozorro.gov.ua/tender/0c0e6c1bb71d4e21a4780243efa8c039
https://prozorro.gov.ua/tender/0c0e6c1bb71d4e21a4780243efa8c039
https://prozorro.gov.ua/tender/0c0e6c1bb71d4e21a4780243efa8c039
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-29-009912-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-29-009912-b
https://prozorro.gov.ua/tender/9a96b02640f5424a851fe56ee2ad3ba5
https://prozorro.gov.ua/tender/9a96b02640f5424a851fe56ee2ad3ba5
https://prozorro.gov.ua/tender/9a96b02640f5424a851fe56ee2ad3ba5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-28-002514-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-28-002514-a
https://prozorro.gov.ua/tender/d22887b7fef146ada514e84e1e4f57c3
https://prozorro.gov.ua/tender/d22887b7fef146ada514e84e1e4f57c3
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-28-000432-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-28-000432-a
https://prozorro.gov.ua/tender/c30ce9ae6cbb4ce88f3a87da84f30c6e
https://prozorro.gov.ua/tender/c30ce9ae6cbb4ce88f3a87da84f30c6e


Лічильник 

електричної енергії 

А1805RAL-P4GB-DW-

4

ДК 021:2015: 38550000-

5 – Лічильники

– 31 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-27-

003602-a

27.01.2021 27.01.2021 оголошено 

тендер

012d46d8033b438

4a8b780a5b97885

73

Допорогова закупівлі, 

яка проводиться 

відповідно до 

Інструкції про 

порядок використання 

електронної системи 

закупівель у разі 

здійснення закупівель, 

вартість яких є 

меншою за вартість, 

що встановлена в 

частині 3 статті 3 

Закону, затверджено 

Наказом Державного 

підприємства 

«ПРОЗОРРО» від 

19.03.2019 р. № 10 (Зі 

змінами внесеними 

Наказом ДП 

"Прозорро" № 18 від 

17.04.2020)

Сіль кам'яна ДК 021:2015: 14410000-

8 – Кам’яна сіль

– 950 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-27-

002841-a

27.01.2021 27.01.2021 оголошено 

тендер

8c5b7789cd27428

b973fc503f24b623

6

Сіль кам'яна - 1000 т

Лічильник 

електричної енергії 

А1805RAL-P4GB-DW-

4

ДК 021:2015: 38550000-

5 – Лічильники

– 15 500 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-27-

002781-a

27.01.2021 27.01.2021 оголошено 

тендер

96e8326f23e446a1

8d275bb1f8d08b0

c

Допорогова закупівлі, 

яка проводиться 

відповідно до 

Інструкції про 

порядок використання 

електронної системи 

закупівель у разі 

здійснення закупівель, 

вартість яких є 

меншою за вартість, 

що встановлена в 

частині 3 статті 3 

Закону, затверджено 

Наказом Державного 

підприємства 

«ПРОЗОРРО» від 

19.03.2019 р. № 10 (Зі 

змінами внесеними 

Наказом ДП 

"Прозорро" № 18 від 

17.04.2020)

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-27-003602-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-27-003602-a
https://prozorro.gov.ua/tender/012d46d8033b4384a8b780a5b9788573
https://prozorro.gov.ua/tender/012d46d8033b4384a8b780a5b9788573
https://prozorro.gov.ua/tender/012d46d8033b4384a8b780a5b9788573
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-27-002841-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-27-002841-a
https://prozorro.gov.ua/tender/8c5b7789cd27428b973fc503f24b6236
https://prozorro.gov.ua/tender/8c5b7789cd27428b973fc503f24b6236
https://prozorro.gov.ua/tender/8c5b7789cd27428b973fc503f24b6236
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-27-002781-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-27-002781-a
https://prozorro.gov.ua/tender/96e8326f23e446a18d275bb1f8d08b0c
https://prozorro.gov.ua/tender/96e8326f23e446a18d275bb1f8d08b0c
https://prozorro.gov.ua/tender/96e8326f23e446a18d275bb1f8d08b0c


Електрична апаратура 

для комутування та 

захисту електричних 

кіл для котельні 

Новосибірська

ДК 021:2015: 31210000-

1 – Електрична 

апаратура для 

комутування та захисту 

електричних кіл

– 25 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-27-

002075-a

27.01.2021 27.01.2021 оголошено 

тендер

0f97fdb6523c4a70

999f3bebd015b19

0

Допорогова закупівлі, 

яка проводиться 

відповідно до 

Інструкції про 

порядок використання 

електронної системи 

закупівель у разі 

здійснення закупівель, 

вартість яких є 

меншою за вартість, 

що встановлена в 

частині 3 статті 3 

Закону, затверджено 

Наказом Державного 

підприємства 

«ПРОЗОРРО» від 

19.03.2019 р. № 10 (Зі 

змінами внесеними 

Наказом ДП 

"Прозорро" № 18 від 

17.04.2020)

Бетонний паркан ДК 021:2015: 44210000-

5 – Конструкції та їх 

частини

– 48 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-27-

001327-a

27.01.2021 27.01.2021 оголошено 

тендер

82718aa7ecc741cc

90d6ad1edae480d

c

Допорогова закупівлі, 

яка проводиться 

відповідно до 

Інструкції про 

порядок використання 

електронної системи 

закупівель у разі 

здійснення закупівель, 

вартість яких є 

меншою за вартість, 

що встановлена в 

частині 3 статті 3 

Закону, затверджено 

Наказом Державного 

підприємства 

«ПРОЗОРРО» від 

19.03.2019 р. № 10 (Зі 

змінами внесеними 

Наказом ДП 

"Прозорро" № 18 від 

17.04.2020)

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-27-002075-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-27-002075-a
https://prozorro.gov.ua/tender/0f97fdb6523c4a70999f3bebd015b190
https://prozorro.gov.ua/tender/0f97fdb6523c4a70999f3bebd015b190
https://prozorro.gov.ua/tender/0f97fdb6523c4a70999f3bebd015b190
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-27-001327-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-27-001327-a
https://prozorro.gov.ua/tender/82718aa7ecc741cc90d6ad1edae480dc
https://prozorro.gov.ua/tender/82718aa7ecc741cc90d6ad1edae480dc
https://prozorro.gov.ua/tender/82718aa7ecc741cc90d6ad1edae480dc


Секція огорожі з ПВХ-

покриттям, хвіртка з 

завісами та замок, 

кріплення для секції 

огорожі та сповп для 

огорожі з ПВХ-

покриття

ДК 021:2015: 44230000-

1 – Теслярські вироби

– 37 500 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-27-

000948-a

27.01.2021 27.01.2021 оголошено 

тендер

834e643f3b8f4e44

b8c1a72e69d2080

3

Допорогова закупівлі, 

яка проводиться 

відповідно до 

Інструкції про 

порядок використання 

електронної системи 

закупівель у разі 

здійснення закупівель, 

вартість яких є 

меншою за вартість, 

що встановлена в 

частині 3 статті 3 

Закону, затверджено 

Наказом Державного 

підприємства 

«ПРОЗОРРО» від 

19.03.2019 р. № 10 (Зі 

змінами внесеними 

Наказом ДП 

"Прозорро" № 18 від 

17.04.2020)

Електричне 

обладнання

ДК 021:2015: 31220000-

4 – Елементи 

електричних схем

– 49 999 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2021 UA-P-2021-01-26-

007159-a

26.01.2021 26.01.2021 оголошено 

тендер

cc76b361d5214dc

4a5e8d6c06d51eb

78

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги з 

лабораторного 

контролю дотримання 

нормативів 

граничнодопустимих 

видів забруднюючих 

речовин в атмосферне 

повітря на 

стаціонарних 

джерелах викидів 

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а»

ДК 021:2015: 90730000-

3 – Відстеження, 

моніторинг забруднень і 

відновлення

– 60 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-26-

004625-a

26.01.2021 26.01.2021 оголошено 

тендер

2fb24b1a81b74b4

68210a726a128e9

8f

Послуги з 

лабораторного 

контролю дотримання 

нормативів 

граничнодопустимих 

видів забруднюючих 

речовин в атмосферне 

повітря на 

стаціонарних 

джерелах викидів 

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а»

Офісне приладдя ДК 021:2015: 30190000-

7 – Офісне устаткування 

та приладдя різне

– 379 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-26-

001144-a

26.01.2021 26.01.2021 оголошено 

тендер

a2bf8d4a8f104b8c

8d63ab74dd4e80c

8

Офісне приладдя

Послуги з технічного 

обслуговування 

АСКОЕ

ДК 021:2015: 50320000-

4 – Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів

– 648 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-26-

000920-a

26.01.2021 26.01.2021 оголошено 

тендер

ef75cdfb6c4f4d36

82f7fa89c0f05270

Послуги з технічного 

обслуговування 

АСКОЕ

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-27-000948-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-27-000948-a
https://prozorro.gov.ua/tender/834e643f3b8f4e44b8c1a72e69d20803
https://prozorro.gov.ua/tender/834e643f3b8f4e44b8c1a72e69d20803
https://prozorro.gov.ua/tender/834e643f3b8f4e44b8c1a72e69d20803
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-26-007159-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-26-007159-a
https://prozorro.gov.ua/tender/cc76b361d5214dc4a5e8d6c06d51eb78
https://prozorro.gov.ua/tender/cc76b361d5214dc4a5e8d6c06d51eb78
https://prozorro.gov.ua/tender/cc76b361d5214dc4a5e8d6c06d51eb78
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-26-004625-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-26-004625-a
https://prozorro.gov.ua/tender/2fb24b1a81b74b468210a726a128e98f
https://prozorro.gov.ua/tender/2fb24b1a81b74b468210a726a128e98f
https://prozorro.gov.ua/tender/2fb24b1a81b74b468210a726a128e98f
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-26-001144-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-26-001144-a
https://prozorro.gov.ua/tender/a2bf8d4a8f104b8c8d63ab74dd4e80c8
https://prozorro.gov.ua/tender/a2bf8d4a8f104b8c8d63ab74dd4e80c8
https://prozorro.gov.ua/tender/a2bf8d4a8f104b8c8d63ab74dd4e80c8
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-26-000920-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-26-000920-a
https://prozorro.gov.ua/tender/ef75cdfb6c4f4d3682f7fa89c0f05270
https://prozorro.gov.ua/tender/ef75cdfb6c4f4d3682f7fa89c0f05270


Захоронення твердих 

побутових відходів

ДК 021:2015: 90510000-

5 – 

Утилізація/видалення 

сміття та поводження зі 

сміттям

– 10 277.53 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2021 UA-P-2021-01-26-

000272-a

26.01.2021 26.01.2021 оголошено 

тендер

165f98ec135a4dad

8e9210e83dde59d

6

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Будівельні матеріали ДК 021:2015: 44420000-

0 – Будівельні товари

– 49 999 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2021 UA-P-2021-01-25-

001075-a

25.01.2021 25.01.2021 оголошено 

тендер

a5011c3f6db642ac

89ce6bacf604a59b

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Електрична апаратура 

для обладнання 

автоматики безпеки 

котлів котелень: 

"Гданцівка, 72", 

"Ходича,15", 

"Авангард", "КТРА", 

"СШ №2"

ДК 021:2015: 31210000-

1 – Електрична 

апаратура для 

комутування та захисту 

електричних кіл

– 23 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-22-

005679-b

22.01.2021 22.01.2021 оголошено 

тендер

653fd209c3d9451f

916c9739598c6d3

3

Допорогова закупівлі, 

яка проводиться 

відповідно до 

Інструкції про 

порядок використання 

електронної системи 

закупівель у разі 

здійснення закупівель, 

вартість яких є 

меншою за вартість, 

що встановлена в 

частині 3 статті 3 

Закону, затверджено 

Наказом Державного 

підприємства 

«ПРОЗОРРО» від 

19.03.2019 р. № 10 (Зі 

змінами внесеними 

Наказом ДП 

"Прозорро" № 18 від 

17.04.2020)

Послуги з повірки 

засобів вимірювальної 

техніки

ДК 021:2015: 50410000-

2 – Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних приладів

– 980 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-22-

005549-b

22.01.2021 22.01.2021 оголошено 

тендер

9db5ab57143f4f22

8af90ea8be69df8e

Послуги з повірки 

засобів вимірювальної 

техніки

Мобільні телефони ДК 021:2015: 32250000-

0 – Мобільні телефони

– 17 450 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2021 UA-P-2021-01-21-

002575-c

21.01.2021 21.01.2021 оголошено 

тендер

50d8a3b2b6ed407

496f2e691042b6fc

8

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Поставка оновлених 

версій програмної 

продукції ІДС 

"БУДСТАНДАРТ"

ДК 021:2015: 72320000-

4 – Послуги, пов’язані з 

базами даних

– 1 800 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2021 UA-P-2021-01-21-

002295-c

21.01.2021 21.01.2021 оголошено 

тендер

bb94d0c8d7324d4

9b33ed12f39032ce

b

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Спостереження за 

станом та технічне 

обслуговування 

сигналізації

ДК 021:2015: 79710000-

4 – Охоронні послуги

– 19 380 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2021 UA-P-2021-01-21-

001181-c

21.01.2021 21.01.2021 оголошено 

тендер

583b8199b5874bf

e9ef334b5c78bb86

5

Звіт про укладений 

договір абз. 3 п. 2 ч. 7 

ст. 3 ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-26-000272-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-26-000272-a
https://prozorro.gov.ua/tender/165f98ec135a4dad8e9210e83dde59d6
https://prozorro.gov.ua/tender/165f98ec135a4dad8e9210e83dde59d6
https://prozorro.gov.ua/tender/165f98ec135a4dad8e9210e83dde59d6
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-25-001075-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-25-001075-a
https://prozorro.gov.ua/tender/a5011c3f6db642ac89ce6bacf604a59b
https://prozorro.gov.ua/tender/a5011c3f6db642ac89ce6bacf604a59b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-22-005679-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-22-005679-b
https://prozorro.gov.ua/tender/653fd209c3d9451f916c9739598c6d33
https://prozorro.gov.ua/tender/653fd209c3d9451f916c9739598c6d33
https://prozorro.gov.ua/tender/653fd209c3d9451f916c9739598c6d33
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-22-005549-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-22-005549-b
https://prozorro.gov.ua/tender/9db5ab57143f4f228af90ea8be69df8e
https://prozorro.gov.ua/tender/9db5ab57143f4f228af90ea8be69df8e
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-21-002575-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-21-002575-c
https://prozorro.gov.ua/tender/50d8a3b2b6ed407496f2e691042b6fc8
https://prozorro.gov.ua/tender/50d8a3b2b6ed407496f2e691042b6fc8
https://prozorro.gov.ua/tender/50d8a3b2b6ed407496f2e691042b6fc8
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-21-002295-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-21-002295-c
https://prozorro.gov.ua/tender/bb94d0c8d7324d49b33ed12f39032ceb
https://prozorro.gov.ua/tender/bb94d0c8d7324d49b33ed12f39032ceb
https://prozorro.gov.ua/tender/bb94d0c8d7324d49b33ed12f39032ceb
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-21-001181-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-21-001181-c
https://prozorro.gov.ua/tender/583b8199b5874bfe9ef334b5c78bb865
https://prozorro.gov.ua/tender/583b8199b5874bfe9ef334b5c78bb865
https://prozorro.gov.ua/tender/583b8199b5874bfe9ef334b5c78bb865


Кислота сульфамінова 

технічна; Сода 

каустична; Рідке скло 

(натрієве)

ДК 021:2015: 24310000-

0 – Основні неорганічні 

хімічні речовини

– 935 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-20-

004955-c

20.01.2021 20.01.2021 оголошено 

тендер

b9e3737ee8ee4d41

a72bd90ecd3408b

4

Кислота сульфамінова 

технічна; Сода 

каустична; Рідке скло 

(натрієве)

Послуги з охорони 

майна на об'єктах 

КПТМ 

Криворіжтепломережа

ДК 021:2015: 79710000-

4 – Охоронні послуги

– 924 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-19-

001666-c

19.01.2021 19.01.2021 оголошено 

тендер

1eb3f0632f784ff2

88dce2dc321ec79

8

Послуги з охорони 

майна на об'єктах 

КПТМ 

Криворіжтепломережа

Пластикові двері ДК 021:2015: 44220000-

8 – Столярні вироби

– 6 400 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2021 UA-P-2021-01-19-

000833-c

19.01.2021 19.01.2021 оголошено 

тендер

c6d432314d1b4e3

9b5fa5653dd1c6b

c7

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Сертифікація фахівців 

з неруйнівного 

контролю машин, 

механізмів, 

устаткування 

підвищеної небезпеки

ДК 021:2015: 80520000-

5 – Навчальні засоби

– 1 702.57 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2021 UA-P-2021-01-19-

000142-c

19.01.2021 19.01.2021 оголошено 

тендер

77029f232c9a428

6b1ec22c1f03295

6a

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

44160000-9 - 

Магістралі, 

трубопроводи, труби, 

обсадні труби, 

тюбінги та супутні 

вироби  (Труби сталеві 

електрозварні 

прямошовні Ф 530, 

630, 720, 820 та 1020 

по ГОСТ 10704-

91/ГОСТ 10706-76)

ДК 021:2015: 44160000-

9 – Магістралі, 

трубопроводи, труби, 

обсадні труби, тюбінги 

та супутні вироби

– 10 310 000 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Січень, 2021 UA-P-2021-01-18-

003116-c

18.01.2021 18.01.2021 оголошено 

тендер

c2df8aa9f72e4a64

8d9b2b381515fdc

2

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

42120000-6  Насоси та 

компресори (насоси та 

комплектуюче 

обладнання)

ДК 021:2015: 42120000-

6 – Насоси та 

компресори

– 587 850 UAH Відкриті торги Січень, 2021 UA-P-2021-01-18-

003025-c

18.01.2021 18.01.2021 оголошено 

тендер

82b339e1396e44f

68ea3211286fc53

66

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

Послуги з ремонту та 

технічного 

обслуговування 

дизельної апаратури

ДК 021:2015: 50110000-

9 – Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспортних 

засобів і супутнього 

обладнання

– 198 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-18-

000594-c

18.01.2021 18.01.2021 оголошено 

тендер

0b793951383340e

7b028627eb0a565

61

Послуги з ремонту та 

технічного 

обслуговування 

дизельної апаратури

Діагностика та ремонт 

перетворювачів 

частоти та пристроїв 

плавного пуску

ДК 021:2015: 50530000-

9 – Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування техніки

– 200 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-18-

000419-c

18.01.2021 18.01.2021 оголошено 

тендер

c23737fb9f85475f

9e1757dd3e0e9df9

Діагностика та ремонт 

перетворювачів 

частоти та пристроїв 

плавного пуску

Цегла шамотна ША-5 ДК 021:2015: 44110000-

4 – Конструкційні 

матеріали

– 101 400 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-16-

003969-a

16.01.2021 16.01.2021 оголошено 

тендер

3d77912a52a0421

ba96a2746641b21

77

Цегла шамотна ША-5  

- 6000шт.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-20-004955-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-20-004955-c
https://prozorro.gov.ua/tender/b9e3737ee8ee4d41a72bd90ecd3408b4
https://prozorro.gov.ua/tender/b9e3737ee8ee4d41a72bd90ecd3408b4
https://prozorro.gov.ua/tender/b9e3737ee8ee4d41a72bd90ecd3408b4
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-19-001666-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-19-001666-c
https://prozorro.gov.ua/tender/1eb3f0632f784ff288dce2dc321ec798
https://prozorro.gov.ua/tender/1eb3f0632f784ff288dce2dc321ec798
https://prozorro.gov.ua/tender/1eb3f0632f784ff288dce2dc321ec798
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-19-000833-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-19-000833-c
https://prozorro.gov.ua/tender/c6d432314d1b4e39b5fa5653dd1c6bc7
https://prozorro.gov.ua/tender/c6d432314d1b4e39b5fa5653dd1c6bc7
https://prozorro.gov.ua/tender/c6d432314d1b4e39b5fa5653dd1c6bc7
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-19-000142-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-19-000142-c
https://prozorro.gov.ua/tender/77029f232c9a4286b1ec22c1f032956a
https://prozorro.gov.ua/tender/77029f232c9a4286b1ec22c1f032956a
https://prozorro.gov.ua/tender/77029f232c9a4286b1ec22c1f032956a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-18-003116-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-18-003116-c
https://prozorro.gov.ua/tender/c2df8aa9f72e4a648d9b2b381515fdc2
https://prozorro.gov.ua/tender/c2df8aa9f72e4a648d9b2b381515fdc2
https://prozorro.gov.ua/tender/c2df8aa9f72e4a648d9b2b381515fdc2
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-18-003025-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-18-003025-c
https://prozorro.gov.ua/tender/82b339e1396e44f68ea3211286fc5366
https://prozorro.gov.ua/tender/82b339e1396e44f68ea3211286fc5366
https://prozorro.gov.ua/tender/82b339e1396e44f68ea3211286fc5366
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-18-000594-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-18-000594-c
https://prozorro.gov.ua/tender/0b793951383340e7b028627eb0a56561
https://prozorro.gov.ua/tender/0b793951383340e7b028627eb0a56561
https://prozorro.gov.ua/tender/0b793951383340e7b028627eb0a56561
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-18-000419-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-18-000419-c
https://prozorro.gov.ua/tender/c23737fb9f85475f9e1757dd3e0e9df9
https://prozorro.gov.ua/tender/c23737fb9f85475f9e1757dd3e0e9df9
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-16-003969-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-16-003969-a
https://prozorro.gov.ua/tender/3d77912a52a0421ba96a2746641b2177
https://prozorro.gov.ua/tender/3d77912a52a0421ba96a2746641b2177
https://prozorro.gov.ua/tender/3d77912a52a0421ba96a2746641b2177


Цегла керамічна 

червона

ДК 021:2015: 44110000-

4 – Конструкційні 

матеріали

– 19 250 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-16-

003807-a

16.01.2021 16.01.2021 оголошено 

тендер

c2c9948bae4845e

db23a2654a82fda

05

Цегла керамічна 

червона

Страхування 

автомобілів

ДК 021:2015: 66510000-

8 – Страхові послуги

– 102 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-16-

002086-a

16.01.2021 16.01.2021 оголошено 

тендер

3971482e4ad54a9

69c4b0591288795

e6

Страхування 

автомобілів - 84од.

Послуги з оформлення 

транспортної 

документації

ДК 021:2015: 63520000-

0 – Послуги 

транспортних агентств

– 800 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2021 UA-P-2021-01-16-

001666-a

16.01.2021 16.01.2021 оголошено 

тендер

45a1546f8ab244b

b986b5407813d4a

e1

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Розпломбування та 

подальше 

опломбування вузла 

обліку на котельні 

Пологовий будинок № 

1 за адресою 

Визволення, 3д

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 2 240.21 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2021 UA-P-2021-01-16-

000196-a

16.01.2021 16.01.2021 оголошено 

тендер

87f9d7dc7687425

4b0d182b04b5b21

5b

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги з передачі 

сигналу  з установок 

пожежної автоматики 

(УПА)  в котельні за 

адресою: м. Кривий 

Ріг, мкр. Всебратське-

2, буд. 48а

ДК 021:2015: 75250000-

3 – Послуги пожежних і 

рятувальних служб

– 2 471.04 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2021 UA-P-2021-01-15-

002032-c

15.01.2021 15.01.2021 оголошено 

тендер

5b272b6843f3474

6a5d182684173dd

9d

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги  з технічного 

обслуговування 

приладів автоматичної 

пожежної сигналізації  

в котельні за адресою: 

м. Кривий Ріг, мкр. 

Всебратське-2, буд. 

48а

ДК 021:2015: 75250000-

3 – Послуги пожежних і 

рятувальних служб

– 2 438.04 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2021 UA-P-2021-01-15-

001864-c

15.01.2021 15.01.2021 оголошено 

тендер

11a8e196b11d483

eaaebe25f420aa98

7

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-16-003807-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-16-003807-a
https://prozorro.gov.ua/tender/c2c9948bae4845edb23a2654a82fda05
https://prozorro.gov.ua/tender/c2c9948bae4845edb23a2654a82fda05
https://prozorro.gov.ua/tender/c2c9948bae4845edb23a2654a82fda05
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-16-002086-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-16-002086-a
https://prozorro.gov.ua/tender/3971482e4ad54a969c4b0591288795e6
https://prozorro.gov.ua/tender/3971482e4ad54a969c4b0591288795e6
https://prozorro.gov.ua/tender/3971482e4ad54a969c4b0591288795e6
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-16-001666-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-16-001666-a
https://prozorro.gov.ua/tender/45a1546f8ab244bb986b5407813d4ae1
https://prozorro.gov.ua/tender/45a1546f8ab244bb986b5407813d4ae1
https://prozorro.gov.ua/tender/45a1546f8ab244bb986b5407813d4ae1
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-16-000196-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-16-000196-a
https://prozorro.gov.ua/tender/87f9d7dc76874254b0d182b04b5b215b
https://prozorro.gov.ua/tender/87f9d7dc76874254b0d182b04b5b215b
https://prozorro.gov.ua/tender/87f9d7dc76874254b0d182b04b5b215b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-15-002032-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-15-002032-c
https://prozorro.gov.ua/tender/5b272b6843f34746a5d182684173dd9d
https://prozorro.gov.ua/tender/5b272b6843f34746a5d182684173dd9d
https://prozorro.gov.ua/tender/5b272b6843f34746a5d182684173dd9d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-15-001864-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-15-001864-c
https://prozorro.gov.ua/tender/11a8e196b11d483eaaebe25f420aa987
https://prozorro.gov.ua/tender/11a8e196b11d483eaaebe25f420aa987
https://prozorro.gov.ua/tender/11a8e196b11d483eaaebe25f420aa987


Електрична апаратура 

для комутування та 

захисту електричних 

кіл для котельні 

Новосибірська

ДК 021:2015: 31210000-

1 – Електрична 

апаратура для 

комутування та захисту 

електричних кіл

– 25 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-15-

000877-c

15.01.2021 15.01.2021 оголошено 

тендер

195ed4b06382406

2bd95609c4f1e55

29

Допорогова закупівлі, 

яка проводиться 

відповідно до 

Інструкції про 

порядок використання 

електронної системи 

закупівель у разі 

здійснення закупівель, 

вартість яких є 

меншою за вартість, 

що встановлена в 

частині 3 статті 3 

Закону, затверджено 

Наказом Державного 

підприємства 

«ПРОЗОРРО» від 

19.03.2019 р. № 10 (Зі 

змінами внесеними 

Наказом ДП 

"Прозорро" № 18 від 

17.04.2020)

44160000-9 - 

Магістралі, 

трубопроводи, труби, 

обсадні труби, 

тюбінги та супутні 

вироби  (Труби сталеві 

електрозварні 

прямошовні Ф 219, 

273, 325, 377 та 426 по 

ГОСТ 10704-91/ГОСТ 

10705-80)

ДК 021:2015: 44160000-

9 – Магістралі, 

трубопроводи, труби, 

обсадні труби, тюбінги 

та супутні вироби

– 11 330 000 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Січень, 2021 UA-P-2021-01-15-

000176-c

15.01.2021 15.01.2021 оголошено 

тендер

149c4a3218c5404

298e3691c60f660

8e

Кошти від 

господарської 

діяльності 

підприємства

44160000-9 - 

Магістралі, 

трубопроводи, труби, 

обсадні труби, 

тюбінги та супутні 

вироби  (Труби сталеві 

електрозварні 

прямошовні Ф 25, 32, 

38, 57, 76, 89, 108, 133 

та 159 по ГОСТ 10704-

91/ГОСТ 10705-80)

ДК 021:2015: 44160000-

9 – Магістралі, 

трубопроводи, труби, 

обсадні труби, тюбінги 

та супутні вироби

– 6 265 000 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Січень, 2021 UA-P-2021-01-15-

000014-c

15.01.2021 15.01.2021 оголошено 

тендер

912022cdd7da483

da347f3c9cc37d14

2

Кошти від 

господарської 

діяльності 

підприємства

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-15-000877-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-15-000877-c
https://prozorro.gov.ua/tender/195ed4b063824062bd95609c4f1e5529
https://prozorro.gov.ua/tender/195ed4b063824062bd95609c4f1e5529
https://prozorro.gov.ua/tender/195ed4b063824062bd95609c4f1e5529
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-15-000176-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-15-000176-c
https://prozorro.gov.ua/tender/149c4a3218c5404298e3691c60f6608e
https://prozorro.gov.ua/tender/149c4a3218c5404298e3691c60f6608e
https://prozorro.gov.ua/tender/149c4a3218c5404298e3691c60f6608e
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-15-000014-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-15-000014-c
https://prozorro.gov.ua/tender/912022cdd7da483da347f3c9cc37d142
https://prozorro.gov.ua/tender/912022cdd7da483da347f3c9cc37d142
https://prozorro.gov.ua/tender/912022cdd7da483da347f3c9cc37d142


71320000-7  - Послуги 

з інженерного 

проектування  

(розробка проєктно - 

кошторисної 

документації: 

«Капітальний ремонт 

котельні «Пологовий 

будинок №1» на площі 

Визволення, 3Д, м. 

Кривий Ріг»; 

«Капітальний ремонт 

будівлі «Виробниче 

приміщення ТРП 

№46» на вул. 

Ньютона, 44 Д, м. 

Кривий Ріг»

ДК 021:2015: 71320000-

7 – Послуги з 

інженерного 

проектування

– 541 500 UAH Відкриті торги Січень, 2021 UA-P-2021-01-14-

001667-c

14.01.2021 14.01.2021 оголошено 

тендер

23bd3800bb9d4d8

8a2dad4f939ca8c1

6

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

71320000-7  - Послуги 

з інженерного 

проектування 

(розробка проєктно - 

кошторисної 

документації: 

«Реконструкція 

димової труби 

котельні «Центральна» 

на вул. Рудна,53, м. 

Кривий Ріг; 

«Реконструкція 

димової труби 

котельні «ПівнГЗК 

№2»  вул. Черкасова, 

31К м. Кривий Ріг  та 

«Реконструкція 

димової труби 

котельні «ПівнГЗК 

№1»  на вул. 

Черкасова, 52 м. 

Кривий Ріг)

ДК 021:2015: 71320000-

7 – Послуги з 

інженерного 

проектування

– 1 584 164 UAH Відкриті торги Січень, 2021 UA-P-2021-01-14-

001625-c

14.01.2021 14.01.2021 оголошено 

тендер

8d821f9ec2c14a12

bf38751099410b2

1

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

Охоронні послуги ДК 021:2015: 79710000-

4 – Охоронні послуги

– 45 600 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-14-

000282-c

14.01.2021 14.01.2021 оголошено 

тендер

fc4c34df2aa74333

a612dbc7b94e581

e

Охоронні послуги

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

– 590 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-13-

002332-c

13.01.2021 13.01.2021 оголошено 

тендер

b9a3f5b74b6a4a2

b83c499d3e574e4

73

Запасні частини до 

вантажних 

транспортних засобів, 

фургонів та легкових 

автомобілів

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-14-001667-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-14-001667-c
https://prozorro.gov.ua/tender/23bd3800bb9d4d88a2dad4f939ca8c16
https://prozorro.gov.ua/tender/23bd3800bb9d4d88a2dad4f939ca8c16
https://prozorro.gov.ua/tender/23bd3800bb9d4d88a2dad4f939ca8c16
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-14-001625-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-14-001625-c
https://prozorro.gov.ua/tender/8d821f9ec2c14a12bf38751099410b21
https://prozorro.gov.ua/tender/8d821f9ec2c14a12bf38751099410b21
https://prozorro.gov.ua/tender/8d821f9ec2c14a12bf38751099410b21
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-14-000282-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-14-000282-c
https://prozorro.gov.ua/tender/fc4c34df2aa74333a612dbc7b94e581e
https://prozorro.gov.ua/tender/fc4c34df2aa74333a612dbc7b94e581e
https://prozorro.gov.ua/tender/fc4c34df2aa74333a612dbc7b94e581e
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-13-002332-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-13-002332-c
https://prozorro.gov.ua/tender/b9a3f5b74b6a4a2b83c499d3e574e473
https://prozorro.gov.ua/tender/b9a3f5b74b6a4a2b83c499d3e574e473
https://prozorro.gov.ua/tender/b9a3f5b74b6a4a2b83c499d3e574e473


Спеціальний робочий 

одяг

ДК 021:2015: 18130000-

9 – Спеціальний 

робочий одяг

– 835 900 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-12-

003065-c

12.01.2021 12.01.2021 оголошено 

тендер

920ab95e6c0c477

981c05e55c1e0e0f

0

Спеціальний робочий 

одяг - 1586 шт.

Пісок річковий, 

гранітний щебінь

ДК 021:2015: 14210000-

6 – Гравій, пісок, щебінь 

і наповнювачі

– 88 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-11-

002731-c

11.01.2021 11.01.2021 оголошено 

тендер

11adb7644e9249b

6924b7655f10fa22

e

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» є замовником який 

здійснює діяльність в 

окремих сферах 

господарювання. 

Згідно пункту 2 

частини першої статті 

3 Закону України від 

25 грудня 2015 року 

№922-VIII «Про 

публічні закупівлі», 

дана закупівля не 

перевищує вартісних 

меж тому проводиться 

у відповідності до 

статті 14 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Щебінь шлаковий 

фракція 5-20

ДК 021:2015: 14210000-

6 – Гравій, пісок, щебінь 

і наповнювачі

– 337 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-11-

002473-c

11.01.2021 11.01.2021 оголошено 

тендер

f4df1401de8e4f31

830b34b7854d73f

9

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» є замовником який 

здійснює діяльність в 

окремих сферах 

господарювання. 

Згідно пункту 2 

частини першої статті 

3 Закону України від 

25 грудня 2015 року 

№922-VIII «Про 

публічні закупівлі», 

дана закупівля не 

перевищує вартісних 

меж тому проводиться 

у відповідності до 

статті 14 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-12-003065-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-12-003065-c
https://prozorro.gov.ua/tender/920ab95e6c0c477981c05e55c1e0e0f0
https://prozorro.gov.ua/tender/920ab95e6c0c477981c05e55c1e0e0f0
https://prozorro.gov.ua/tender/920ab95e6c0c477981c05e55c1e0e0f0
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-11-002731-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-11-002731-c
https://prozorro.gov.ua/tender/11adb7644e9249b6924b7655f10fa22e
https://prozorro.gov.ua/tender/11adb7644e9249b6924b7655f10fa22e
https://prozorro.gov.ua/tender/11adb7644e9249b6924b7655f10fa22e
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-11-002473-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-11-002473-c
https://prozorro.gov.ua/tender/f4df1401de8e4f31830b34b7854d73f9
https://prozorro.gov.ua/tender/f4df1401de8e4f31830b34b7854d73f9
https://prozorro.gov.ua/tender/f4df1401de8e4f31830b34b7854d73f9


Портландцемент на 

основі клінеру М400

ДК 021:2015: 44110000-

4 – Конструкційні 

матеріали

– 185 100 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-11-

002147-c

11.01.2021 11.01.2021 оголошено 

тендер

f96f608bbae54d4c

8a72fc4dada8e784

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» є замовником який 

здійснює діяльність в 

окремих сферах 

господарювання. 

Згідно пункту 2 

частини першої статті 

3 Закону України від 

25 грудня 2015 року 

№922-VIII «Про 

публічні закупівлі», 

дана закупівля не 

перевищує вартісних 

меж тому проводиться 

у відповідності до 

статті 14 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги з проведення 

технічної 

інвентаризації 

нерухомого майна за 

адресою : м.Кривий 

Ріг , вул. 

Криворіжсталі, 2м

ДК 021:2015: 79990000-

0 – Різні послуги, 

пов’язані з діловою 

сферою

– 1 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2021 UA-P-2021-01-11-

001565-c

11.01.2021 11.01.2021 оголошено 

тендер

5cfed6a0017e4657

8e5ee6c89f0b8f97

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги, пов’язані з 

базами: Інформаційно-

довідкова система 

(ІДС) "Зодчий", архів 

документів 

"Законодавчі відомчі 

акти в будівництві", 

архів документів 

"Державні будівельні 

норми України"

ДК 021:2015: 72320000-

4 – Послуги, пов’язані з 

базами даних

– 1 600 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2021 UA-P-2021-01-11-

000864-c

11.01.2021 11.01.2021 оголошено 

тендер

19c206dd4a4f4cc6

96c21d95afd07c8

3

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги з технічного 

огляду та випробувань 

автомобільні крани та 

автовишка

ДК 021:2015: 71630000-

3 – Послуги з технічного 

огляду та 

випробовувань

– 48 633.64 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2021 UA-P-2021-01-11-

000316-c

11.01.2021 11.01.2021 оголошено 

тендер

8e58e56f1164493

2ad7cc682a6ff785

1

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-11-002147-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-11-002147-c
https://prozorro.gov.ua/tender/f96f608bbae54d4c8a72fc4dada8e784
https://prozorro.gov.ua/tender/f96f608bbae54d4c8a72fc4dada8e784
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-11-001565-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-11-001565-c
https://prozorro.gov.ua/tender/5cfed6a0017e46578e5ee6c89f0b8f97
https://prozorro.gov.ua/tender/5cfed6a0017e46578e5ee6c89f0b8f97
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-11-000864-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-11-000864-c
https://prozorro.gov.ua/tender/19c206dd4a4f4cc696c21d95afd07c83
https://prozorro.gov.ua/tender/19c206dd4a4f4cc696c21d95afd07c83
https://prozorro.gov.ua/tender/19c206dd4a4f4cc696c21d95afd07c83
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-11-000316-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-11-000316-c
https://prozorro.gov.ua/tender/8e58e56f11644932ad7cc682a6ff7851
https://prozorro.gov.ua/tender/8e58e56f11644932ad7cc682a6ff7851
https://prozorro.gov.ua/tender/8e58e56f11644932ad7cc682a6ff7851


Технічний огляд 

котлів (50530000-9  

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

техніки)

ДК 021:2015: 50530000-

9 – Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування техніки

– 67 872 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Січень, 2021 UA-P-2021-01-06-

000557-a

06.01.2021 06.01.2021 оголошено 

тендер

ea8b97c19eba416

9bd89b03809328b

f4

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» є замовником який 

здійснює діяльність в 

окремих сферах 

господарювання. 

Згідно пункту 2 

частини першої статті 

3 Закону України від 

25 грудня 2015 року 

№922-VIII «Про 

публічні закупівлі», 

дана закупівля не 

перевищує вартісних 

меж тому проводиться 

у відповідності до 

статті 14 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

44160000-9 - 

Магістралі, 

трубопроводи, труби, 

обсадні труби, 

тюбінги та супутні 

вироби (Труби сталеві 

безшовні 

гарячедеформовані Ф 

28, 51, 57, 60, 76, 83, 

89, 102, 108, 152, 159, 

219, 273, 325 та 377 по 

ГОСТ 8732-78, ГОСТ 

8731-74)

ДК 021:2015: 44160000-

9 – Магістралі, 

трубопроводи, труби, 

обсадні труби, тюбінги 

та супутні вироби

– 10 463 000 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Січень, 2021 UA-P-2021-01-05-

001290-a

05.01.2021 05.01.2021 оголошено 

тендер

2c10ba7477f14e4f

8318cd890564a5e

d

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

Стиснутий газ (СПГ) 

«метан» для заправки 

транспортних засобів

ДК 021:2015: 09120000-

6 – Газове паливо

– 790 250 UAH Відкриті торги Січень, 2021 UA-P-2021-01-05-

001259-a

05.01.2021 05.01.2021 оголошено 

тендер

cf09ecc677274421

8719b10b58322b1

d

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-06-000557-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-06-000557-a
https://prozorro.gov.ua/tender/ea8b97c19eba4169bd89b03809328bf4
https://prozorro.gov.ua/tender/ea8b97c19eba4169bd89b03809328bf4
https://prozorro.gov.ua/tender/ea8b97c19eba4169bd89b03809328bf4
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-05-001290-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-05-001290-a
https://prozorro.gov.ua/tender/2c10ba7477f14e4f8318cd890564a5ed
https://prozorro.gov.ua/tender/2c10ba7477f14e4f8318cd890564a5ed
https://prozorro.gov.ua/tender/2c10ba7477f14e4f8318cd890564a5ed
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-05-001259-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-01-05-001259-a
https://prozorro.gov.ua/tender/cf09ecc6772744218719b10b58322b1d
https://prozorro.gov.ua/tender/cf09ecc6772744218719b10b58322b1d
https://prozorro.gov.ua/tender/cf09ecc6772744218719b10b58322b1d

