
на 2021 рік ЛЮТИЙ

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:

Комплектуючі для 

світлодіодного 

освітлення

ДК 021:2015: 31530000-

0 – Частини до 

світильників та 

освітлювального 

обладнання

– 37 260 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-26-

009469-a

26.02.2021 26.02.2021 оголошено 

тендер

039f53e44ed442a9

aad47334544d45b

6

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Конверти ДК 021:2015: 22810000-

1 – Паперові чи 

картонні реєстраційні 

журнали

– 8 604 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-26-

007861-a

26.02.2021 26.02.2021 оголошено 

тендер

7346274d11034eb

fa27336c01574e6

87

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Фарба та барвники ДК 021:2015: 44810000-

1 – Фарби

– 49 999 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-26-

007320-a

26.02.2021 26.02.2021 оголошено 

тендер

2b2b3f0ec1dc40e3

994597858f16ba0

c

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Азбест хризотіловий ДК 021:2015: 44110000-

4 – Конструкційні 

матеріали

– 143 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-26-

006935-a

26.02.2021 26.02.2021 оголошено 

тендер

0df5df63ee1d43b2

b7bbdfafa041a8fa

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"

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-2021-02-26-009469-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-26-009469-a
https://prozorro.gov.ua/tender/039f53e44ed442a9aad47334544d45b6
https://prozorro.gov.ua/tender/039f53e44ed442a9aad47334544d45b6
https://prozorro.gov.ua/tender/039f53e44ed442a9aad47334544d45b6
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-26-007861-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-26-007861-a
https://prozorro.gov.ua/tender/7346274d11034ebfa27336c01574e687
https://prozorro.gov.ua/tender/7346274d11034ebfa27336c01574e687
https://prozorro.gov.ua/tender/7346274d11034ebfa27336c01574e687
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-26-007320-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-26-007320-a
https://prozorro.gov.ua/tender/2b2b3f0ec1dc40e3994597858f16ba0c
https://prozorro.gov.ua/tender/2b2b3f0ec1dc40e3994597858f16ba0c
https://prozorro.gov.ua/tender/2b2b3f0ec1dc40e3994597858f16ba0c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-26-006935-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-26-006935-a
https://prozorro.gov.ua/tender/0df5df63ee1d43b2b7bbdfafa041a8fa
https://prozorro.gov.ua/tender/0df5df63ee1d43b2b7bbdfafa041a8fa


Шпаклівка ДК 021:2015: 44830000-

7 – Мастики, шпаклівки, 

замазки та розчинники

– 49 999 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-26-

006524-a

26.02.2021 26.02.2021 оголошено 

тендер

82c7b4d9c7d8449

7b9eed5b31b929d

1b

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Цемент вогнетривкий ДК 021:2015: 44110000-

4 – Конструкційні 

матеріали

– 65 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-25-

006665-a

25.02.2021 25.02.2021 оголошено 

тендер

e576a7af9a71482c

87e03103f24d29b

b

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"

Проведення 

психофізіологічної 

експертизи 

працівників зайнятих 

на роботах підвищеної 

небезпеки

ДК 021:2015: 85120000-

6 – Лікарська практика 

та супутні послуги

– 42 504 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-25-

005426-a

25.02.2021 25.02.2021 оголошено 

тендер

71186ba7ee9e4afc

836a93909e35abe

4

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Мертель шамотний, 

заповнювач 

шамотний, глина 

шамотна

ДК 021:2015: 14220000-

9 – Глина та каолін

– 71 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-25-

003649-a

25.02.2021 25.02.2021 оголошено 

тендер

5396ad7cda8748e

9897e4e3de3f8124

4

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-2021-02-26-006524-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-26-006524-a
https://prozorro.gov.ua/tender/82c7b4d9c7d84497b9eed5b31b929d1b
https://prozorro.gov.ua/tender/82c7b4d9c7d84497b9eed5b31b929d1b
https://prozorro.gov.ua/tender/82c7b4d9c7d84497b9eed5b31b929d1b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-25-006665-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-25-006665-a
https://prozorro.gov.ua/tender/e576a7af9a71482c87e03103f24d29bb
https://prozorro.gov.ua/tender/e576a7af9a71482c87e03103f24d29bb
https://prozorro.gov.ua/tender/e576a7af9a71482c87e03103f24d29bb
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-25-005426-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-25-005426-a
https://prozorro.gov.ua/tender/71186ba7ee9e4afc836a93909e35abe4
https://prozorro.gov.ua/tender/71186ba7ee9e4afc836a93909e35abe4
https://prozorro.gov.ua/tender/71186ba7ee9e4afc836a93909e35abe4
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-25-003649-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-25-003649-a
https://prozorro.gov.ua/tender/5396ad7cda8748e9897e4e3de3f81244
https://prozorro.gov.ua/tender/5396ad7cda8748e9897e4e3de3f81244
https://prozorro.gov.ua/tender/5396ad7cda8748e9897e4e3de3f81244


Проведення 

обов’язкового 

профілактичного 

наркологічного огляду

ДК 021:2015: 85110000-

3 – Послуги лікувальних 

закладів та супутні 

послуги

– 104 550 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-25-

001785-a

25.02.2021 25.02.2021 оголошено 

тендер

3e883bd7a657426

ea4c1351bd2ca1fb

6

Звіт про укладений 

договір абз. 3 п. 2 ч. 7 

ст. 3 ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Проведення 

обов’язкового 

періодичного 

психіатричного огляду

ДК 021:2015: 85110000-

3 – Послуги лікувальних 

закладів та супутні 

послуги

– 70 290 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-25-

001387-a

25.02.2021 25.02.2021 оголошено 

тендер

3bc893e8474d411

183154e688ddf8a

2d

Звіт про укладений 

договір абз. 3 п. 2 ч. 7 

ст. 3 ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Обов’язковий 

технічний контроль 

транспортних засобів

ДК 021:2015: 71630000-

3 – Послуги з технічного 

огляду та 

випробовувань

– 69 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-24-

002794-a

24.02.2021 24.02.2021 оголошено 

тендер

b758e367b801429

c9c373810628699

17

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"

Послуга з 

випробування  та 

контролю якості 

газополум'яного 

обладнання та засобів 

індивідуального 

захисту

ДК 021:2015: 71630000-

3 – Послуги з технічного 

огляду та 

випробовувань

– 268 219.2 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-24-

001880-a

24.02.2021 24.02.2021 оголошено 

тендер

8e430d7d5d0e4e3

ba9b39ad73f9d92

de

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-2021-02-25-001785-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-25-001785-a
https://prozorro.gov.ua/tender/3e883bd7a657426ea4c1351bd2ca1fb6
https://prozorro.gov.ua/tender/3e883bd7a657426ea4c1351bd2ca1fb6
https://prozorro.gov.ua/tender/3e883bd7a657426ea4c1351bd2ca1fb6
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-25-001387-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-25-001387-a
https://prozorro.gov.ua/tender/3bc893e8474d411183154e688ddf8a2d
https://prozorro.gov.ua/tender/3bc893e8474d411183154e688ddf8a2d
https://prozorro.gov.ua/tender/3bc893e8474d411183154e688ddf8a2d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-24-002794-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-24-002794-a
https://prozorro.gov.ua/tender/b758e367b801429c9c37381062869917
https://prozorro.gov.ua/tender/b758e367b801429c9c37381062869917
https://prozorro.gov.ua/tender/b758e367b801429c9c37381062869917
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-24-001880-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-24-001880-a
https://prozorro.gov.ua/tender/8e430d7d5d0e4e3ba9b39ad73f9d92de
https://prozorro.gov.ua/tender/8e430d7d5d0e4e3ba9b39ad73f9d92de
https://prozorro.gov.ua/tender/8e430d7d5d0e4e3ba9b39ad73f9d92de


Круг Ст3, Ст45; Лист 

Ст3

ДК 021:2015: 14620000-

3 – Сплави

– 637 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-24-

001353-a

24.02.2021 24.02.2021 оголошено 

тендер

4a5185d991574a0

aa52cb1fe9e62a3a

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"

Послуги з промивки, 

підготовки до повірки 

та ремонт 

промислового 

лічильника газу

ДК 021:2015: 50430000-

8 – Послуги з 

ремонтування і 

технічного 

обслуговування 

високоточного 

обладнання

– 45 640 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-24-

001320-a

24.02.2021 24.02.2021 оголошено 

тендер

acbef8ebcce848ef

9ccbb778c1d8277

1

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Стропи ДК 021:2015: 39540000-

9 – Вироби різні з 

канату, мотузки, 

шпагату та сітки

– 65 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-24-

000498-a

24.02.2021 24.02.2021 оголошено 

тендер

8a2fe437e05345ca

8ae66eefeaa6c648

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"

Повірка, технічного 

обслуговування, 

ремонту, дефектації 

лічильників газу

ДК 021:2015: 71630000-

3 – Послуги з технічного 

огляду та 

випробовувань

– 120 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-23-

000427-a

23.02.2021 23.02.2021 оголошено 

тендер

60d6deb55b2843b

e9d0ab0ce10775b

2e

Повірка, технічного 

обслуговування, 

ремонту, дефектації 

лічильників газу

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-24-001353-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-24-001353-a
https://prozorro.gov.ua/tender/4a5185d991574a0aa52cb1fe9e62a3ae
https://prozorro.gov.ua/tender/4a5185d991574a0aa52cb1fe9e62a3ae
https://prozorro.gov.ua/tender/4a5185d991574a0aa52cb1fe9e62a3ae
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-24-001320-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-24-001320-a
https://prozorro.gov.ua/tender/acbef8ebcce848ef9ccbb778c1d82771
https://prozorro.gov.ua/tender/acbef8ebcce848ef9ccbb778c1d82771
https://prozorro.gov.ua/tender/acbef8ebcce848ef9ccbb778c1d82771
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-24-000498-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-24-000498-a
https://prozorro.gov.ua/tender/8a2fe437e05345ca8ae66eefeaa6c648
https://prozorro.gov.ua/tender/8a2fe437e05345ca8ae66eefeaa6c648
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-23-000427-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-23-000427-a
https://prozorro.gov.ua/tender/60d6deb55b2843be9d0ab0ce10775b2e
https://prozorro.gov.ua/tender/60d6deb55b2843be9d0ab0ce10775b2e
https://prozorro.gov.ua/tender/60d6deb55b2843be9d0ab0ce10775b2e


Моторні дроселі ДК 021:2015: 31680000-

6 – Електричне 

приладдя та супутні 

товари до електричного 

обладнання

– 535 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-22-

003113-a

22.02.2021 22.02.2021 оголошено 

тендер

f623cdc20999400

b9b4587ec173f2f9

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"

Експертне обстеження 

електроустановок та 

електрообладнання, 

що відпрацювало свій 

нормативний строк 

експлуатації

ДК 021:2015: 71630000-

3 – Послуги з технічного 

огляду та 

випробовувань

– 195 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-22-

001313-a

22.02.2021 22.02.2021 оголошено 

тендер

c77f2e49224947b

5a51e2149d145ec

e1

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"

Сіль сорт "Екстра"; 

Сіль таблетована

ДК 021:2015: 14430000-

4 – Випарена сіль і 

чистий хлорид натрію

– 220 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-19-

000158-c

19.02.2021 19.02.2021 оголошено 

тендер

5cd62109ab0a45e

3895b1e604b7c74

82

Сіль сорт "Екстра"; 

Сіль таблетована

42120000-6  Насоси та 

компресори (насоси та 

комплектуюче 

обладнання)

ДК 021:2015: 42120000-

6 – Насоси та 

компресори

– 233 166 UAH Відкриті торги Лютий, 2021 UA-P-2021-02-18-

003303-c

18.02.2021 18.02.2021 оголошено 

тендер

a9d6b74f0990461

baa437862b08155

4b

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

42120000-6  Насоси та 

компресори (насос ЦН 

1000-180-3)

ДК 021:2015: 42120000-

6 – Насоси та 

компресори

– 1 000 000 UAH Відкриті торги Лютий, 2021 UA-P-2021-02-18-

003284-c

18.02.2021 18.02.2021 оголошено 

тендер

ec40b07ade4e427c

84bc54e6995a8db

5

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-22-003113-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-22-003113-a
https://prozorro.gov.ua/tender/f623cdc20999400b9b4587ec173f2f9e
https://prozorro.gov.ua/tender/f623cdc20999400b9b4587ec173f2f9e
https://prozorro.gov.ua/tender/f623cdc20999400b9b4587ec173f2f9e
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-22-001313-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-22-001313-a
https://prozorro.gov.ua/tender/c77f2e49224947b5a51e2149d145ece1
https://prozorro.gov.ua/tender/c77f2e49224947b5a51e2149d145ece1
https://prozorro.gov.ua/tender/c77f2e49224947b5a51e2149d145ece1
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-19-000158-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-19-000158-c
https://prozorro.gov.ua/tender/5cd62109ab0a45e3895b1e604b7c7482
https://prozorro.gov.ua/tender/5cd62109ab0a45e3895b1e604b7c7482
https://prozorro.gov.ua/tender/5cd62109ab0a45e3895b1e604b7c7482
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-18-003303-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-18-003303-c
https://prozorro.gov.ua/tender/a9d6b74f0990461baa437862b081554b
https://prozorro.gov.ua/tender/a9d6b74f0990461baa437862b081554b
https://prozorro.gov.ua/tender/a9d6b74f0990461baa437862b081554b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-18-003284-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-18-003284-c
https://prozorro.gov.ua/tender/ec40b07ade4e427c84bc54e6995a8db5
https://prozorro.gov.ua/tender/ec40b07ade4e427c84bc54e6995a8db5
https://prozorro.gov.ua/tender/ec40b07ade4e427c84bc54e6995a8db5


09120000-6 Газове 

паливо (Стиснутий газ 

(СПГ) «метан» для 

заправки 

транспортних засобів)

ДК 021:2015: 09120000-

6 – Газове паливо

– 771 720 UAH Переговорна 

процедура

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-18-

003260-c

18.02.2021 18.02.2021 оголошено 

тендер

4b7d765d408249d

b9df804c4e90caaa

6

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

Круг Ст3, Ст45; 

Швелер Ст3; Кутик 

Ст3

ДК 021:2015: 14620000-

3 – Сплави

– 209 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-18-

003032-c

18.02.2021 18.02.2021 оголошено 

тендер

6b5108094c72416

d82d52d4cc00cf2

2c

Круг Ст3, Ст45; 

Швелер Ст3; Кутик 

Ст3

Послуга з технічного 

обслуговування 

кондиціонера

ДК 021:2015: 50730000-

1 – Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

охолоджувальних 

установок

– 450 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-18-

001908-c

18.02.2021 18.02.2021 оголошено 

тендер

e07f4a321e844dfc

b94b8e6a55fc7a74

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Визначення ринкової 

вартості майна КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а»

ДК 021:2015: 79410000-

1 – Консультаційні 

послуги з питань 

підприємницької 

діяльності та управління

– 20 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-17-

002958-c

17.02.2021 17.02.2021 оголошено 

тендер

e8ac6164f7ef4fc1

bb286b1d3003f65

d

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Колесо робоче для 

насосу

ДК 021:2015: 34310000-

3 – Двигуни та їх 

частини

– 325 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-17-

002069-c

17.02.2021 17.02.2021 оголошено 

тендер

6731afb02b1844b

0854cd3859cfc86

8c

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-2021-02-18-003260-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-18-003260-c
https://prozorro.gov.ua/tender/4b7d765d408249db9df804c4e90caaa6
https://prozorro.gov.ua/tender/4b7d765d408249db9df804c4e90caaa6
https://prozorro.gov.ua/tender/4b7d765d408249db9df804c4e90caaa6
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-18-003032-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-18-003032-c
https://prozorro.gov.ua/tender/6b5108094c72416d82d52d4cc00cf22c
https://prozorro.gov.ua/tender/6b5108094c72416d82d52d4cc00cf22c
https://prozorro.gov.ua/tender/6b5108094c72416d82d52d4cc00cf22c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-18-001908-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-18-001908-c
https://prozorro.gov.ua/tender/e07f4a321e844dfcb94b8e6a55fc7a74
https://prozorro.gov.ua/tender/e07f4a321e844dfcb94b8e6a55fc7a74
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-17-002958-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-17-002958-c
https://prozorro.gov.ua/tender/e8ac6164f7ef4fc1bb286b1d3003f65d
https://prozorro.gov.ua/tender/e8ac6164f7ef4fc1bb286b1d3003f65d
https://prozorro.gov.ua/tender/e8ac6164f7ef4fc1bb286b1d3003f65d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-17-002069-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-17-002069-c
https://prozorro.gov.ua/tender/6731afb02b1844b0854cd3859cfc868c
https://prozorro.gov.ua/tender/6731afb02b1844b0854cd3859cfc868c
https://prozorro.gov.ua/tender/6731afb02b1844b0854cd3859cfc868c


Інструменти для 

паяння м’яким і 

твердим припоєм та 

для зварювання

ДК 021:2015: 42660000-

0 – Інструменти для 

паяння м’яким і 

твердим припоєм та для 

зварювання, машини та 

устаткування для 

поверхневої 

термообробки і гарячого 

напилювання

– 123 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-17-

001661-c

17.02.2021 17.02.2021 оголошено 

тендер

fc785d1a0fb14699

9e00b71440f0baf7

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"

ПВХ конструкція 

(натяжна стеля)

ДК 021:2015: 44170000-

2 – Плити, листи, 

стрічки та фольга, 

пов’язані з 

конструкційними 

матеріалами

– 44 550 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-17-

000791-c

17.02.2021 17.02.2021 оголошено 

тендер

d09f436a8515477

cb96864a2e16bba

aa

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги з технічного 

обслуговування 

системи 

газопостачання за 

адресою м.Кривий Ріг, 

вул. Сергія 

Параджанова, 36

ДК 021:2015: 45230000-

8 – Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та 

електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання 

поверхонь

– 10 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-17-

000368-c

17.02.2021 17.02.2021 оголошено 

тендер

78d9859c46ac4dc

6a91379f2a173d9f

f

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Проведення 

позачергової технічної 

перевірки 

правильності роботи 

лічильника за адресою 

м.Кривий Ріг, вул. 

Тополина, буд.22В на 

котельні "Авангард"

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 732.6 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-16-

001979-c

16.02.2021 16.02.2021 оголошено 

тендер

f067c2a4a15b4d5

2ad3d1a1267e7f9

1c

Звіт про укладений 

договір абз. 3 п. 2 ч. 7 

ст. 3 ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-17-001661-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-17-001661-c
https://prozorro.gov.ua/tender/fc785d1a0fb146999e00b71440f0baf7
https://prozorro.gov.ua/tender/fc785d1a0fb146999e00b71440f0baf7
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-17-000791-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-17-000791-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d09f436a8515477cb96864a2e16bbaaa
https://prozorro.gov.ua/tender/d09f436a8515477cb96864a2e16bbaaa
https://prozorro.gov.ua/tender/d09f436a8515477cb96864a2e16bbaaa
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-17-000368-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-17-000368-c
https://prozorro.gov.ua/tender/78d9859c46ac4dc6a91379f2a173d9ff
https://prozorro.gov.ua/tender/78d9859c46ac4dc6a91379f2a173d9ff
https://prozorro.gov.ua/tender/78d9859c46ac4dc6a91379f2a173d9ff
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-16-001979-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-16-001979-c
https://prozorro.gov.ua/tender/f067c2a4a15b4d52ad3d1a1267e7f91c
https://prozorro.gov.ua/tender/f067c2a4a15b4d52ad3d1a1267e7f91c
https://prozorro.gov.ua/tender/f067c2a4a15b4d52ad3d1a1267e7f91c


Стільці офісті та для 

залу (секційні)

ДК 021:2015: 39110000-

6 – Сидіння, стільці та 

супутні вироби і 

частини до них

– 120 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-16-

001430-c

16.02.2021 16.02.2021 оголошено 

тендер

4ac07aad9ea344a5

bf8b4e5e8f27593e

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 монтажу 

охоронної сигналізації 

за адресами: Котельня 

КМЛ №3 вул. 

Пушкіна, 13; Котельня 

вул. Кобилянського, 

223.

ДК 021:2015: 35120000-

1 – Системи та пристрої 

нагляду та охорони

– 58 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-15-

010712-c

15.02.2021 15.02.2021 оголошено 

тендер

b055efedc81d4c7e

98ba2c09fbeea6c0

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-2021-02-16-001430-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-16-001430-c
https://prozorro.gov.ua/tender/4ac07aad9ea344a5bf8b4e5e8f27593e
https://prozorro.gov.ua/tender/4ac07aad9ea344a5bf8b4e5e8f27593e
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-15-010712-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-15-010712-c
https://prozorro.gov.ua/tender/b055efedc81d4c7e98ba2c09fbeea6c0
https://prozorro.gov.ua/tender/b055efedc81d4c7e98ba2c09fbeea6c0


Послуги з монтажу 

охоронної сигналізації 

за адресами: Насосна 

станція №126 вул. 

Каткова, 61-а; Насосна 

станція №127 вул. 

Недєліна, 49-а; 

Насосна станція №128 

пр. Перемоги, 46-а; 

Насосна станція №129 

пр. Перемоги, 47-а; 

Насосна станція №130 

вул. Гірників, 48-а; 

Насосна станція №131 

пр. Перемоги, 37-є; 

Центральний тепловий 

пункт №132, вул. 

Гірників, 44-б; 

Насосна станція на пр. 

Перемоги, 38-б

ДК 021:2015: 35120000-

1 – Системи та пристрої 

нагляду та охорони

– 202 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-15-

010451-c

15.02.2021 15.02.2021 оголошено 

тендер

30b85271e95d4a2

b8fbc396347ea6e6

4

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"

Лічильник холодної 

води

ДК 021:2015: 38420000-

5 – Прилади для 

вимірювання витрати, 

рівня та тиску рідин і 

газів

– 6 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-15-

010245-c

15.02.2021 15.02.2021 оголошено 

тендер

2660c8de3f8940f6

84745513e89d3f9

d

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-2021-02-15-010451-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-15-010451-c
https://prozorro.gov.ua/tender/30b85271e95d4a2b8fbc396347ea6e64
https://prozorro.gov.ua/tender/30b85271e95d4a2b8fbc396347ea6e64
https://prozorro.gov.ua/tender/30b85271e95d4a2b8fbc396347ea6e64
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-15-010245-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-15-010245-c
https://prozorro.gov.ua/tender/2660c8de3f8940f684745513e89d3f9d
https://prozorro.gov.ua/tender/2660c8de3f8940f684745513e89d3f9d
https://prozorro.gov.ua/tender/2660c8de3f8940f684745513e89d3f9d


Рукав напірно-

всмоктуючий 

кислотно-лужний

ДК 021:2015: 19510000-

4 – Гумові вироби

– 18 500 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-12-

002841-c

12.02.2021 12.02.2021 оголошено 

тендер

c71493ee49954b3

5a18a530d884faf7

9

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)

Торцеве ущільнення ДК 021:2015: 34310000-

3 – Двигуни та їх 

частини

– 67 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-12-

001099-c

12.02.2021 12.02.2021 оголошено 

тендер

09d8a60612394b1

1b782d42372165d

75

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-2021-02-12-002841-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-12-002841-c
https://prozorro.gov.ua/tender/c71493ee49954b35a18a530d884faf79
https://prozorro.gov.ua/tender/c71493ee49954b35a18a530d884faf79
https://prozorro.gov.ua/tender/c71493ee49954b35a18a530d884faf79
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-12-001099-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-12-001099-c
https://prozorro.gov.ua/tender/09d8a60612394b11b782d42372165d75
https://prozorro.gov.ua/tender/09d8a60612394b11b782d42372165d75
https://prozorro.gov.ua/tender/09d8a60612394b11b782d42372165d75


Насос Optima MH-

N1100 INOX 1,1 кВт

ДК 021:2015: 42120000-

6 – Насоси та 

компресори

– 3 570 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-12-

001069-c

12.02.2021 12.02.2021 оголошено 

тендер

fdcf92fa127a468c

8bd7f2c01e69291

1

Звіт про уклдений 

договір відповідно до 

абз.1 п. 3 ч. 7 ст.3 ЗУ 

"Про публічні 

закупівлі", відповідно 

до службової записки 

начальника 

Центрально-Міського 

теплового району 

виникла необхідність 

у придбанні насосу у 

зв’язку з аварійною 

ситуацією на котельні.

Обов’язковий 

технічний контроль 

транспортних засобів

ДК 021:2015: 71630000-

3 – Послуги з технічного 

огляду та 

випробовувань

– 69 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-11-

006270-c

11.02.2021 11.02.2021 оголошено 

тендер

d88a9048a7b2403

9b418d40353631e

f5

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"

Послуга з доступу до 

мережі інтернет за 

адресою м.Кривий Ріг 

вул. Петра 

Калнишевського, 9в

ДК 021:2015: 72410000-

7 – Послуги провайдерів

– 5 160 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-10-

003474-c

10.02.2021 10.02.2021 оголошено 

тендер

072a409dc7dd488

eb4d25243207f83

25

Звіт про укладений 

договір абз. 3 п. 2 ч. 7 

ст. 3 ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Послуга з доступу до 

мережі інтернет за 

адресою  м.Кривий Ріг  

вул.Гетьманська, 63 Б

ДК 021:2015: 72410000-

7 – Послуги провайдерів

– 5 160 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-10-

003273-c

10.02.2021 10.02.2021 оголошено 

тендер

d269523f1eca4e7e

a208d4e11ea3718

4

Звіт про укладений 

договір абз. 3 п. 2 ч. 7 

ст. 3 ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Трос пломбувальний 

нержавіючий в ПВХ 

ізоляції та пломби 

свинцеві

ДК 021:2015: 39360000-

3 – Пломбувальне 

обладнання

– 10 680 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-10-

003006-c

10.02.2021 10.02.2021 оголошено 

тендер

3b1fa1afb8b04dc2

bdf88586081fba50

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-12-001069-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-12-001069-c
https://prozorro.gov.ua/tender/fdcf92fa127a468c8bd7f2c01e692911
https://prozorro.gov.ua/tender/fdcf92fa127a468c8bd7f2c01e692911
https://prozorro.gov.ua/tender/fdcf92fa127a468c8bd7f2c01e692911
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-11-006270-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-11-006270-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d88a9048a7b24039b418d40353631ef5
https://prozorro.gov.ua/tender/d88a9048a7b24039b418d40353631ef5
https://prozorro.gov.ua/tender/d88a9048a7b24039b418d40353631ef5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-10-003474-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-10-003474-c
https://prozorro.gov.ua/tender/072a409dc7dd488eb4d25243207f8325
https://prozorro.gov.ua/tender/072a409dc7dd488eb4d25243207f8325
https://prozorro.gov.ua/tender/072a409dc7dd488eb4d25243207f8325
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-10-003273-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-10-003273-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d269523f1eca4e7ea208d4e11ea37184
https://prozorro.gov.ua/tender/d269523f1eca4e7ea208d4e11ea37184
https://prozorro.gov.ua/tender/d269523f1eca4e7ea208d4e11ea37184
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-10-003006-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-10-003006-c
https://prozorro.gov.ua/tender/3b1fa1afb8b04dc2bdf88586081fba50
https://prozorro.gov.ua/tender/3b1fa1afb8b04dc2bdf88586081fba50


Послуги з технічного 

огляду та випробувань 

автомобільні крани та 

автовишка

ДК 021:2015: 71630000-

3 – Послуги з технічного 

огляду та 

випробовувань

– 268 219.2 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-10-

002723-c

10.02.2021 10.02.2021 оголошено 

тендер

2de272341d4e431

3834afcbea94510f

5

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 гігієничної 

оцінки умов та 

характеру праці на 

двадцяти дев’яти  

робочих місцях з 

метою їх атестації

ДК 021:2015: 73110000-

6 – Дослідницькі 

послуги

– 63 800 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-10-

002272-c

10.02.2021 10.02.2021 оголошено 

тендер

34f9ffcf0e1a450d

91f58d6aad510c4

2

Звіт про укладений 

договір абз. 3 п. 2 ч. 7 

ст. 3 ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Марки (знаки 

поштової оплати)

ДК 021:2015: 22410000-

7 – Марки

– 449 250 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-10-

001857-c

10.02.2021 10.02.2021 оголошено 

тендер

b91372b4e079482

ca29e9d28f54f866

6

Зві про укладений 

договір відповідно до 

абз. 3 п. 2 ч. 7 ст. 3 

Закону України "Про 

публічні закупівлі", 

оскільки відсутня 

конкуренція з 

технічних причин, а 

саме відповідно до 

Закону України від 

04.10.2001 № 2759-ІІІ 

«Про поштовий 

зв'язок» поштова 

марка - державний 

знак, виготовлений у 

встановленому 

законодавством 

порядку із 

зазначенням його 

номінальної вартості 

та держави, який є 

засобом оплати послуг 

поштового зв'язку, що 

надаються 

національним 

оператором. 

Частиною 3 статті 15 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-10-002723-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-10-002723-c
https://prozorro.gov.ua/tender/2de272341d4e4313834afcbea94510f5
https://prozorro.gov.ua/tender/2de272341d4e4313834afcbea94510f5
https://prozorro.gov.ua/tender/2de272341d4e4313834afcbea94510f5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-10-002272-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-10-002272-c
https://prozorro.gov.ua/tender/34f9ffcf0e1a450d91f58d6aad510c42
https://prozorro.gov.ua/tender/34f9ffcf0e1a450d91f58d6aad510c42
https://prozorro.gov.ua/tender/34f9ffcf0e1a450d91f58d6aad510c42
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-10-001857-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-10-001857-c
https://prozorro.gov.ua/tender/b91372b4e079482ca29e9d28f54f8666
https://prozorro.gov.ua/tender/b91372b4e079482ca29e9d28f54f8666
https://prozorro.gov.ua/tender/b91372b4e079482ca29e9d28f54f8666


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

– 11 730 000 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-09-

006883-c

09.02.2021 09.02.2021 оголошено 

тендер

deb9f543d9f44d67

8705407d70da11ff

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

Сіль кам'яна ДК 021:2015: 14410000-

8 – Кам’яна сіль

– 949 999 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-09-

003530-c

09.02.2021 09.02.2021 оголошено 

тендер

ef4e9c1b09c6401c

937732f71dbaee19

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"

Устаткування для 

автоматичного 

оброблення інформації 

(комп’ютери, вузли та 

приладдя до них)

ДК 021:2015: 30230000-

0 – Комп’ютерне 

обладнання

– 46 125 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-09-

001722-c

09.02.2021 09.02.2021 оголошено 

тендер

36551afa38434eb

69b512bb77efd9b

ad

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-09-006883-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-09-006883-c
https://prozorro.gov.ua/tender/deb9f543d9f44d678705407d70da11ff
https://prozorro.gov.ua/tender/deb9f543d9f44d678705407d70da11ff
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-09-003530-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-09-003530-c
https://prozorro.gov.ua/tender/ef4e9c1b09c6401c937732f71dbaee19
https://prozorro.gov.ua/tender/ef4e9c1b09c6401c937732f71dbaee19
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-09-001722-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-09-001722-c
https://prozorro.gov.ua/tender/36551afa38434eb69b512bb77efd9bad
https://prozorro.gov.ua/tender/36551afa38434eb69b512bb77efd9bad
https://prozorro.gov.ua/tender/36551afa38434eb69b512bb77efd9bad


Круг Ст3, Ст45; Лист 

Ст3

ДК 021:2015: 14620000-

3 – Сплави

– 637 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-09-

001396-c

09.02.2021 09.02.2021 оголошено 

тендер

a13615becf1a42f9

b9a9f475ae292add

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"

Виконання проєктно-

вишукувальної 

документації, а саме 

детальний план 

території для об’єкту 

"Реконструкція будівлі 

під котельню з 

тепловими мережами" 

за адресою: м. Кривий 

Ріг, вул. 

Криворіжсталі, 2м

ДК 021:2015: 71410000-

5 – Послуги у сфері 

містобудування

– 48 600 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-09-

000930-c

09.02.2021 09.02.2021 оголошено 

тендер

c1bc5906c9ca499

baf1650fbf73103b

5

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-09-001396-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-09-001396-c
https://prozorro.gov.ua/tender/a13615becf1a42f9b9a9f475ae292add
https://prozorro.gov.ua/tender/a13615becf1a42f9b9a9f475ae292add
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-09-000930-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-09-000930-c
https://prozorro.gov.ua/tender/c1bc5906c9ca499baf1650fbf73103b5
https://prozorro.gov.ua/tender/c1bc5906c9ca499baf1650fbf73103b5
https://prozorro.gov.ua/tender/c1bc5906c9ca499baf1650fbf73103b5


Таль  ланцюгова ДК 021:2015: 42410000-

3 – Підіймально-

транспортувальне 

обладнання

– 15 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-08-

004289-c

08.02.2021 08.02.2021 оголошено 

тендер

52918a46896a45c

1a3a326ac22627ef

8

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)

Відливка чавунна ДК 021:2015: 44470000-

5 – Чавунні вироби

– 275 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-08-

003839-c

08.02.2021 08.02.2021 оголошено 

тендер

19888dd89aeb4b1

6ad6178675caca4

86

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-2021-02-08-004289-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-08-004289-c
https://prozorro.gov.ua/tender/52918a46896a45c1a3a326ac22627ef8
https://prozorro.gov.ua/tender/52918a46896a45c1a3a326ac22627ef8
https://prozorro.gov.ua/tender/52918a46896a45c1a3a326ac22627ef8
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-08-003839-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-08-003839-c
https://prozorro.gov.ua/tender/19888dd89aeb4b16ad6178675caca486
https://prozorro.gov.ua/tender/19888dd89aeb4b16ad6178675caca486
https://prozorro.gov.ua/tender/19888dd89aeb4b16ad6178675caca486


Бетонний паркан ДК 021:2015: 44210000-

5 – Конструкції та їх 

частини

– 48 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-08-

000992-c

08.02.2021 08.02.2021 оголошено 

тендер

c5fc2a1bf2e849bf

91579f1fffbafac7

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)

Цегла керамічна 

червона

ДК 021:2015: 44110000-

4 – Конструкційні 

матеріали

– 19 250 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-08-

000917-c

08.02.2021 08.02.2021 оголошено 

тендер

f633a86bc46f4647

ac767a207321453

1

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-2021-02-08-000992-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-08-000992-c
https://prozorro.gov.ua/tender/c5fc2a1bf2e849bf91579f1fffbafac7
https://prozorro.gov.ua/tender/c5fc2a1bf2e849bf91579f1fffbafac7
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-08-000917-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-08-000917-c
https://prozorro.gov.ua/tender/f633a86bc46f4647ac767a2073214531
https://prozorro.gov.ua/tender/f633a86bc46f4647ac767a2073214531
https://prozorro.gov.ua/tender/f633a86bc46f4647ac767a2073214531


Послуги з технічного 

обслуговування, 

ремонту та в разі 

потреби, додаткові 

супутні роботи з 

організації 

калібрування, повірки, 

визначення 

метрологічних 

характеристик ЗВТ

ДК 021:2015: 50430000-

8 – Послуги з 

ремонтування і 

технічного 

обслуговування 

високоточного 

обладнання

– 4 356 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-08-

000597-c

08.02.2021 08.02.2021 оголошено 

тендер

7bc10f2740314b6

1853aff3c63b203d

8

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Електрична апаратура 

для комутування та 

захисту електричних 

кіл за адресою 

"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

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-05-

001916-a

05.02.2021 05.02.2021 оголошено 

тендер

5d4a109ccc26475f

815788144cedb18

a

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)

Проведення 

моніторингу та 

ведення зведеної 

фінансової та 

статистичної звітності 

в сфері житлово-

комунального 

господарства

ДК 021:2015: 72310000-

1 – Послуги з обробки 

даних

– 4 765.76 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-05-

000847-a

05.02.2021 05.02.2021 оголошено 

тендер

9fd9e5353480457

1aa0f2592a94a9f8

c

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-08-000597-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-08-000597-c
https://prozorro.gov.ua/tender/7bc10f2740314b61853aff3c63b203d8
https://prozorro.gov.ua/tender/7bc10f2740314b61853aff3c63b203d8
https://prozorro.gov.ua/tender/7bc10f2740314b61853aff3c63b203d8
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-05-001916-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-05-001916-a
https://prozorro.gov.ua/tender/5d4a109ccc26475f815788144cedb18a
https://prozorro.gov.ua/tender/5d4a109ccc26475f815788144cedb18a
https://prozorro.gov.ua/tender/5d4a109ccc26475f815788144cedb18a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-05-000847-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-05-000847-a
https://prozorro.gov.ua/tender/9fd9e53534804571aa0f2592a94a9f8c
https://prozorro.gov.ua/tender/9fd9e53534804571aa0f2592a94a9f8c
https://prozorro.gov.ua/tender/9fd9e53534804571aa0f2592a94a9f8c


Круг Ст3, Ст45; 

Швелер Ст3

ДК 021:2015: 14620000-

3 – Сплави

– 209 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-04-

012508-a

04.02.2021 04.02.2021 оголошено 

тендер

33a9cb9a50d0496

ab2425d291532e6

63

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"

Знаряддя ДК 021:2015: 44510000-

8 – Знаряддя

– 337 600 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-04-

009623-a

04.02.2021 04.02.2021 оголошено 

тендер

37502dcfb67e41b

abe65b020db76e5

6b

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  розміщення 

будівельних та 

промислових відходів

ДК 021:2015: 90510000-

5 – 

Утилізація/видалення 

сміття та поводження зі 

сміттям

– 57 690 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-03-

017154-a

03.02.2021 03.02.2021 оголошено 

тендер

20bb9d932f104d6

c91747890d3058e

9c

Звіт про укладений 

договір абз. 3 п. 2 ч. 7 

ст. 3 ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-04-012508-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-04-012508-a
https://prozorro.gov.ua/tender/33a9cb9a50d0496ab2425d291532e663
https://prozorro.gov.ua/tender/33a9cb9a50d0496ab2425d291532e663
https://prozorro.gov.ua/tender/33a9cb9a50d0496ab2425d291532e663
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-04-009623-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-04-009623-a
https://prozorro.gov.ua/tender/37502dcfb67e41babe65b020db76e56b
https://prozorro.gov.ua/tender/37502dcfb67e41babe65b020db76e56b
https://prozorro.gov.ua/tender/37502dcfb67e41babe65b020db76e56b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-03-017154-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-03-017154-a
https://prozorro.gov.ua/tender/20bb9d932f104d6c91747890d3058e9c
https://prozorro.gov.ua/tender/20bb9d932f104d6c91747890d3058e9c
https://prozorro.gov.ua/tender/20bb9d932f104d6c91747890d3058e9c


Послуги з ремонту та 

технічного 

обслуговування 

дизельної апаратури

ДК 021:2015: 50110000-

9 – Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспортних 

засобів і супутнього 

обладнання

– 210 500 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-03-

013930-a

03.02.2021 03.02.2021 оголошено 

тендер

4fee35a0c8e84747

b56963b22664899

6

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"

Захисне взуття ДК 021:2015: 18830000-

6 – Захисне взуття

– 565 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-03-

006345-a

03.02.2021 03.02.2021 оголошено 

тендер

904c574996414bd

5bc2509d4c3995e

51

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 навчання з 

охорони праці

ДК 021:2015: 80530000-

8 – Послуги у сфері 

професійної підготовки

– 3 300 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-03-

001700-a

03.02.2021 03.02.2021 оголошено 

тендер

3334c2bd3f65435

79d3852b65d0ecff

d

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-03-013930-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-03-013930-a
https://prozorro.gov.ua/tender/4fee35a0c8e84747b56963b226648996
https://prozorro.gov.ua/tender/4fee35a0c8e84747b56963b226648996
https://prozorro.gov.ua/tender/4fee35a0c8e84747b56963b226648996
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-03-006345-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-03-006345-a
https://prozorro.gov.ua/tender/904c574996414bd5bc2509d4c3995e51
https://prozorro.gov.ua/tender/904c574996414bd5bc2509d4c3995e51
https://prozorro.gov.ua/tender/904c574996414bd5bc2509d4c3995e51
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-03-001700-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-03-001700-a
https://prozorro.gov.ua/tender/3334c2bd3f6543579d3852b65d0ecffd
https://prozorro.gov.ua/tender/3334c2bd3f6543579d3852b65d0ecffd
https://prozorro.gov.ua/tender/3334c2bd3f6543579d3852b65d0ecffd


Система керування та 

контролю

ДК 021:2015: 42960000-

3 – Системи керування 

та контролю, друкарське 

і графічне обладнання 

та обладнання для 

автоматизації офісу й 

обробки інформації

– 998 810.61 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-02-

014846-a

02.02.2021 02.02.2021 оголошено 

тендер

2f4c3dba850d4a6

1bfde75063eddf1f

5

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"

Підшоломники ДК 021:2015: 18440000-

5 – Капелюхи та головні 

убори

– 7 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-02-

005742-a

02.02.2021 02.02.2021 оголошено 

тендер

0215fd0c01cd4aeb

a22e38c61677260

5

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-2021-02-02-014846-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-02-014846-a
https://prozorro.gov.ua/tender/2f4c3dba850d4a61bfde75063eddf1f5
https://prozorro.gov.ua/tender/2f4c3dba850d4a61bfde75063eddf1f5
https://prozorro.gov.ua/tender/2f4c3dba850d4a61bfde75063eddf1f5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-02-005742-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-02-005742-a
https://prozorro.gov.ua/tender/0215fd0c01cd4aeba22e38c616772605
https://prozorro.gov.ua/tender/0215fd0c01cd4aeba22e38c616772605
https://prozorro.gov.ua/tender/0215fd0c01cd4aeba22e38c616772605


Інформаційні станди, 

дошки об’яв та 

таблички

ДК 021:2015: 39290000-

1 – Фурнітура різна

– 30 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-02-

000664-a

02.02.2021 02.02.2021 оголошено 

тендер

bcd2a69fd9df4c0f

92f1d16fdc3734da

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 сорт "Екстра"; 

Сіль таблетована

ДК 021:2015: 14430000-

4 – Випарена сіль і 

чистий хлорид натрію

– 220 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-01-

010562-a

01.02.2021 01.02.2021 оголошено 

тендер

59fb339f0215461

7962d12c465441c

91

Сіль сорт "Екстра"; 

Сіль таблетована

Послуги з оформлення 

транспортної 

документації

ДК 021:2015: 63520000-

0 – Послуги 

транспортних агентств

– 1 600 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2021 UA-P-2021-02-01-

006044-a

01.02.2021 01.02.2021 оголошено 

тендер

3835ea267a9a475

bb18c9897abba3e

0f

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-02-000664-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-02-000664-a
https://prozorro.gov.ua/tender/bcd2a69fd9df4c0f92f1d16fdc3734da
https://prozorro.gov.ua/tender/bcd2a69fd9df4c0f92f1d16fdc3734da
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-01-010562-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-01-010562-a
https://prozorro.gov.ua/tender/59fb339f02154617962d12c465441c91
https://prozorro.gov.ua/tender/59fb339f02154617962d12c465441c91
https://prozorro.gov.ua/tender/59fb339f02154617962d12c465441c91
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-01-006044-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-02-01-006044-a
https://prozorro.gov.ua/tender/3835ea267a9a475bb18c9897abba3e0f
https://prozorro.gov.ua/tender/3835ea267a9a475bb18c9897abba3e0f
https://prozorro.gov.ua/tender/3835ea267a9a475bb18c9897abba3e0f





