
на 2021 рік БЕРЕЗЕНЬ

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:

Охорона майна, що 

знаходиться на об’єкті 

за адресою м. Кривий 

Ріг  пл.30 Перемоги, 2 

(Котельня "Міська 

лікарня 1000 ліжок")

ДК 021:2015: 79710000-

4 – Охоронні послуги

– 7 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-31-

000645-b

31.03.2021 31.03.2021 оголошено 

тендер

c29b3df7cab3429

4840af543cd4053

e3

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

абз. 1 п. 3 ч. 7 ст. 3 

Закону України «Про 

публічні закупівлі» у 

зв’язку з виникненням 

об’єктивних обставин, 

що унеможливлюють 

дотримання 

замовниками строків 

для проведення 

спрощеної закупівлі, 

для збереження майна 

підприємства та її 

подальшої охорони 

оскільки на початку 

березня 2021 були 

випадки кражі.

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-2021-03-31-000645-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-31-000645-b
https://prozorro.gov.ua/tender/c29b3df7cab34294840af543cd4053e3
https://prozorro.gov.ua/tender/c29b3df7cab34294840af543cd4053e3
https://prozorro.gov.ua/tender/c29b3df7cab34294840af543cd4053e3


Охорона майна, що 

знаходиться на об’єкті 

за адресою м. Кривий 

Ріг вул.Світальського, 

5А

ДК 021:2015: 79710000-

4 – Охоронні послуги

– 18 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-31-

000560-b

31.03.2021 31.03.2021 оголошено 

тендер

656bbc99ca2b4db

698681cfc5d78e6

18

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

абз. 1 п. 3 ч. 7 ст. 3 

Закону України «Про 

публічні закупівлі» у 

зв’язку з виникненням 

об’єктивних обставин, 

що унеможливлюють 

дотримання 

замовниками строків 

для проведення 

спрощеної закупівлі, 

для збереження майна 

підприємства та її 

подальшої охорони 

оскільки на початку 

березня 2021 були 

випадки кражі.

Охорони майна на 

об’єктах КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а»: - котельня вул. 

Казахська 7а; - 

котельня  вул. Шмідта 

76б; - котельня вул. 

Туполева 1к; - 

котельня вул. 

Генерала Кузнецова 

15а; - котельня вул. 

Панаса Феденка 1; - 

котельня  вул. 

Військове містечко-35 

прим.24б; - котельня  

сел. Новомайське вул. 

Вишнева 1а/1; - 

котельня вул. 

Тополина, 22в; - 

котельня вул. 

Мальовнича, буд.1.

ДК 021:2015: 79710000-

4 – Охоронні послуги

– 31 500 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-31-

000434-b

31.03.2021 31.03.2021 оголошено 

тендер

0c7216848471433

cb40131cf4a3387e

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-2021-03-31-000560-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-31-000560-b
https://prozorro.gov.ua/tender/656bbc99ca2b4db698681cfc5d78e618
https://prozorro.gov.ua/tender/656bbc99ca2b4db698681cfc5d78e618
https://prozorro.gov.ua/tender/656bbc99ca2b4db698681cfc5d78e618
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-31-000434-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-31-000434-b
https://prozorro.gov.ua/tender/0c7216848471433cb40131cf4a3387e4
https://prozorro.gov.ua/tender/0c7216848471433cb40131cf4a3387e4
https://prozorro.gov.ua/tender/0c7216848471433cb40131cf4a3387e4


Послуги з  реагування 

мобільної групи 

реагування на 

тривожні 

повідомлення з 

телефону на об’єктах 

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а», що знаходяться за 

адресою:- м. Кривий 

Ріг, котельня 

ПівнГЗКа 

(проммайданчик 

ПівнГЗКа); - м. 

Кривий Ріг, котельня 

«20 квартал» вул. 

Тємєрязєва,2Б; - м. 

Кривий Ріг, котельня 

ПЗРК (проммайдатчик 

шахти ПЗРК).

ДК 021:2015: 79710000-

4 – Охоронні послуги

– 10 800 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-30-

003663-b

30.03.2021 30.03.2021 оголошено 

тендер

3f6686ed7aea4b28

914f513925cb772

d

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 технічного 

обслуговування 

системи 

газопостачання та 

газового обладнання

ДК 021:2015: 50530000-

9 – Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування техніки

– 36 027 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-30-

003068-b

30.03.2021 30.03.2021 оголошено 

тендер

8e558d2e2b4e487

d9cbd91b65c0fdb

55

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

абз. 3 п. 2 ч. 7 ст. 3 

Закону України «Про 

публічні закупівлі» у 

зв’язку з відсутністю 

конкуренції з 

технічних причин, а 

саме технічне 

ослуговування 

системи 

газопостачання 

здійснює АТ 

"Оператор 

газороздільної 

системи 

"Криворіжгаз".

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-30-003663-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-30-003663-b
https://prozorro.gov.ua/tender/3f6686ed7aea4b28914f513925cb772d
https://prozorro.gov.ua/tender/3f6686ed7aea4b28914f513925cb772d
https://prozorro.gov.ua/tender/3f6686ed7aea4b28914f513925cb772d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-30-003068-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-30-003068-b
https://prozorro.gov.ua/tender/8e558d2e2b4e487d9cbd91b65c0fdb55
https://prozorro.gov.ua/tender/8e558d2e2b4e487d9cbd91b65c0fdb55
https://prozorro.gov.ua/tender/8e558d2e2b4e487d9cbd91b65c0fdb55


Послуги «Монтаж 

охоронної сигналізації 

та централізована 

охорона майна на 

об’єктах КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а»  що знаходяться за 

адресою: Котельня 

вул. Петра 

Калнишевського, 9в; 

ЦТП №101 мкрн. 

Всебратське-2, 48б; 

ЦТП №102 мкрн. 

Всебратське-2, 60б;  

ЦТП №103 мкрн. 

Всебратське-2, 65к; 

ЦТП №118 вул. 

Алмазна, 27б; 

Виробниче 

приміщення ТРП№45 

вул.Алмазна, 21д;  

Виробниче 

приміщення ТРП№44 

вул.Політехнічна, 75б; 

Виробниче 

приміщення ТРП№46 

вул.Ньютона, 44д.

ДК 021:2015: 35120000-

1 – Системи та пристрої 

нагляду та охорони

– 174 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-30-

002560-b

30.03.2021 30.03.2021 оголошено 

тендер

927bf7555ea549a

89d42fd2554eb4b

b3

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 «Монтаж 

охоронної сигналізації 

та централізована 

охорона майна на 

об’єктах КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а»  що знаходяться за 

адресою: Насосна 

станція №57 вул. 

Мистецька, 11а; 

Насосна станція №59 

вул. Матусевича, 28; 

Насосна станція №60 

вул. Матусевича, 31; 

Насосна станція №61 

вул. Степана Тільги, 

25

ДК 021:2015: 35120000-

1 – Системи та пристрої 

нагляду та охорони

– 84 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-30-

002286-b

30.03.2021 30.03.2021 оголошено 

тендер

57217b795b044ee

3a1ba569adc8bff3

f

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 

електричної енергії

ДК 021:2015: 38550000-

5 – Лічильники

– 62 000 UAH Відкриті торги Березень, 

2021

UA-P-2021-03-29-

005349-b

29.03.2021 29.03.2021 оголошено 

тендер

128326edb32e4b4

c922564bcbf9900

ba

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-30-002560-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-30-002560-b
https://prozorro.gov.ua/tender/927bf7555ea549a89d42fd2554eb4bb3
https://prozorro.gov.ua/tender/927bf7555ea549a89d42fd2554eb4bb3
https://prozorro.gov.ua/tender/927bf7555ea549a89d42fd2554eb4bb3
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-30-002286-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-30-002286-b
https://prozorro.gov.ua/tender/57217b795b044ee3a1ba569adc8bff3f
https://prozorro.gov.ua/tender/57217b795b044ee3a1ba569adc8bff3f
https://prozorro.gov.ua/tender/57217b795b044ee3a1ba569adc8bff3f
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-29-005349-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-29-005349-b
https://prozorro.gov.ua/tender/128326edb32e4b4c922564bcbf9900ba
https://prozorro.gov.ua/tender/128326edb32e4b4c922564bcbf9900ba
https://prozorro.gov.ua/tender/128326edb32e4b4c922564bcbf9900ba


Кабельно - 

провідникова 

продукція

ДК 021:2015: 44320000-

9 – Кабелі та супутня 

продукція

– 2 057 110 UAH Відкриті торги Березень, 

2021

UA-P-2021-03-29-

004750-b

29.03.2021 29.03.2021 оголошено 

тендер

321b4bbfa7f047c9

89f7c45ae16762ce

Кошти для виконання 

інвестиційної 

програми 2021 року

Пломби-наклейки 

"Бар’єр"

ДК 021:2015: 22450000-

9 – Друкована продукція 

з елементами захисту

– 5 220 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-29-

000024-b

29.03.2021 29.03.2021 оголошено 

тендер

1c2e942f49ff4e80

a2e737fb3f685780

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги з повірки 

вузлів обліку теплової 

енергії

ДК 021:2015: 50720000-

8 – Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування систем 

центрального опалення

– 1 347 000 UAH Відкриті торги Березень, 

2021

UA-P-2021-03-26-

007277-c

26.03.2021 26.03.2021 оголошено 

тендер

a3914b126aa147f

59c356ee209ca04

df

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

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

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-26-

007198-c

26.03.2021 26.03.2021 оголошено 

тендер

6740e4e5bfea4de3

96b4cbc6983cd6b

e

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

Послуги з повірки 

вузлів обліку теплової 

енергії

ДК 021:2015: 50720000-

8 – Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування систем 

центрального опалення

– 48 880 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-26-

007088-c

26.03.2021 26.03.2021 оголошено 

тендер

4d9ae9735038455

aa88e6cbcbab04c9

d

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

Будівельні матеріали ДК 021:2015: 44420000-

0 – Будівельні товари

– 470 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-26-

003443-c

26.03.2021 26.03.2021 оголошено 

тендер

17af9aacd2d145c1

b71fbcc5f3d2a4c1

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-2021-03-29-004750-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-29-004750-b
https://prozorro.gov.ua/tender/321b4bbfa7f047c989f7c45ae16762ce
https://prozorro.gov.ua/tender/321b4bbfa7f047c989f7c45ae16762ce
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-29-000024-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-29-000024-b
https://prozorro.gov.ua/tender/1c2e942f49ff4e80a2e737fb3f685780
https://prozorro.gov.ua/tender/1c2e942f49ff4e80a2e737fb3f685780
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-26-007277-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-26-007277-c
https://prozorro.gov.ua/tender/a3914b126aa147f59c356ee209ca04df
https://prozorro.gov.ua/tender/a3914b126aa147f59c356ee209ca04df
https://prozorro.gov.ua/tender/a3914b126aa147f59c356ee209ca04df
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-26-007198-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-26-007198-c
https://prozorro.gov.ua/tender/6740e4e5bfea4de396b4cbc6983cd6be
https://prozorro.gov.ua/tender/6740e4e5bfea4de396b4cbc6983cd6be
https://prozorro.gov.ua/tender/6740e4e5bfea4de396b4cbc6983cd6be
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-26-007088-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-26-007088-c
https://prozorro.gov.ua/tender/4d9ae9735038455aa88e6cbcbab04c9d
https://prozorro.gov.ua/tender/4d9ae9735038455aa88e6cbcbab04c9d
https://prozorro.gov.ua/tender/4d9ae9735038455aa88e6cbcbab04c9d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-26-003443-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-26-003443-c
https://prozorro.gov.ua/tender/17af9aacd2d145c1b71fbcc5f3d2a4c1
https://prozorro.gov.ua/tender/17af9aacd2d145c1b71fbcc5f3d2a4c1


Послуги з проведення 

передрейсових 

медичних оглядів та 

машиністів 

транспортних засобів 

підприємства

ДК 021:2015: 85110000-

3 – Послуги лікувальних 

закладів та супутні 

послуги

– 43 200 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-26-

003165-c

26.03.2021 26.03.2021 оголошено 

тендер

ef28eec2d4344a2b

88b285154137bcc

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"

Колесо робоче для 

насосу

ДК 021:2015: 34310000-

3 – Двигуни та їх 

частини

– 216 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-26-

002043-c

26.03.2021 26.03.2021 оголошено 

тендер

46fab161fc87449d

9c6cb8b27103013

a

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-2021-03-26-003165-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-26-003165-c
https://prozorro.gov.ua/tender/ef28eec2d4344a2b88b285154137bcc1
https://prozorro.gov.ua/tender/ef28eec2d4344a2b88b285154137bcc1
https://prozorro.gov.ua/tender/ef28eec2d4344a2b88b285154137bcc1
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-26-002043-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-26-002043-c
https://prozorro.gov.ua/tender/46fab161fc87449d9c6cb8b27103013a
https://prozorro.gov.ua/tender/46fab161fc87449d9c6cb8b27103013a
https://prozorro.gov.ua/tender/46fab161fc87449d9c6cb8b27103013a


Конструкційні 

матеріали різні

ДК 021:2015: 44190000-

8 – Конструкційні 

матеріали різні

– 260 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-25-

002510-c

25.03.2021 25.03.2021 оголошено 

тендер

ccce5638c73f40aa

9d219144274e18e

c

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"

Мертель шамотний, 

заповнювач 

шамотний, глина 

шамотна

ДК 021:2015: 14220000-

9 – Глина та каолін

– 92 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-24-

003901-c

24.03.2021 24.03.2021 оголошено 

тендер

3994f235fb4a4dc3

90fd99459015f14

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"

Архівні довідки на 

об'єкти нерухомості за 

адресами: м. Кривий 

Ріг вул. Гірників,19 

прим.2, вул. Гірників, 

48-Б, пр. Перемоги, 37-

Е, пр. Перемоги, 46-Б, 

вул. Петра Дорошенка, 

1-Б, вул. Петра 

Дорошенка, 3-А

ДК 021:2015: 79990000-

0 – Різні послуги, 

пов’язані з діловою 

сферою

– 3 154.68 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-24-

002098-c

24.03.2021 24.03.2021 оголошено 

тендер

5f10f7c0acbd44d4

8f12fe56f9f3e58b

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-25-002510-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-25-002510-c
https://prozorro.gov.ua/tender/ccce5638c73f40aa9d219144274e18ec
https://prozorro.gov.ua/tender/ccce5638c73f40aa9d219144274e18ec
https://prozorro.gov.ua/tender/ccce5638c73f40aa9d219144274e18ec
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-24-003901-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-24-003901-c
https://prozorro.gov.ua/tender/3994f235fb4a4dc390fd99459015f141
https://prozorro.gov.ua/tender/3994f235fb4a4dc390fd99459015f141
https://prozorro.gov.ua/tender/3994f235fb4a4dc390fd99459015f141
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-24-002098-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-24-002098-c
https://prozorro.gov.ua/tender/5f10f7c0acbd44d48f12fe56f9f3e58b
https://prozorro.gov.ua/tender/5f10f7c0acbd44d48f12fe56f9f3e58b


Лотки і плити 

перекриття 

тепломереж

ДК 021:2015: 44170000-

2 – Плити, листи, 

стрічки та фольга, 

пов’язані з 

конструкційними 

матеріалами

– 936 100 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-24-

000673-c

24.03.2021 24.03.2021 оголошено 

тендер

e10918f872e9435

6af1a3af0ab4676a

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 технічного 

огляду технічного 

огляду 

великотоннажних та 

інших технологічних  

транспортних засобів

ДК 021:2015: 71630000-

3 – Послуги з технічного 

огляду та 

випробовувань

– 50 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-23-

001460-b

23.03.2021 23.03.2021 оголошено 

тендер

2f3a15e2c7ad4acb

8abb819723283d5

c

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-2021-03-24-000673-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-24-000673-c
https://prozorro.gov.ua/tender/e10918f872e94356af1a3af0ab4676a5
https://prozorro.gov.ua/tender/e10918f872e94356af1a3af0ab4676a5
https://prozorro.gov.ua/tender/e10918f872e94356af1a3af0ab4676a5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-23-001460-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-23-001460-b
https://prozorro.gov.ua/tender/2f3a15e2c7ad4acb8abb819723283d5c
https://prozorro.gov.ua/tender/2f3a15e2c7ad4acb8abb819723283d5c
https://prozorro.gov.ua/tender/2f3a15e2c7ad4acb8abb819723283d5c


Оптична головка для 

зняття архівів з 

лічильників теплової 

енергії

ДК 021:2015: 38630000-

0 – Астрономічні та 

оптичні прилади

– 43 600 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-22-

000860-b

22.03.2021 22.03.2021 оголошено 

тендер

e0428685a5fd471

cb5fd8aecba2c916

7

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)

Надання інформації 

про середньодобову 

температуру повітря

ДК 021:2015: 71350000-

6 – Науково-технічні 

послуги в галузі 

інженерії

– 44 484 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-22-

000335-b

22.03.2021 22.03.2021 оголошено 

тендер

54382db001bf4d0

78ac405682bcdb3

63

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Лабораторні 

дослідження стічної 

води

ДК 021:2015: 71900000-

7 – Лабораторні послуги

– 6 142.94 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-22-

000067-b

22.03.2021 22.03.2021 оголошено 

тендер

66ab9a2473954c9

d86e942d25c6403

8d

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-22-000860-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-22-000860-b
https://prozorro.gov.ua/tender/e0428685a5fd471cb5fd8aecba2c9167
https://prozorro.gov.ua/tender/e0428685a5fd471cb5fd8aecba2c9167
https://prozorro.gov.ua/tender/e0428685a5fd471cb5fd8aecba2c9167
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-22-000335-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-22-000335-b
https://prozorro.gov.ua/tender/54382db001bf4d078ac405682bcdb363
https://prozorro.gov.ua/tender/54382db001bf4d078ac405682bcdb363
https://prozorro.gov.ua/tender/54382db001bf4d078ac405682bcdb363
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-22-000067-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-22-000067-b
https://prozorro.gov.ua/tender/66ab9a2473954c9d86e942d25c64038d
https://prozorro.gov.ua/tender/66ab9a2473954c9d86e942d25c64038d
https://prozorro.gov.ua/tender/66ab9a2473954c9d86e942d25c64038d


Атестація зварників ДК 021:2015: 80510000-

2 – Послуги з 

професійної підготовки 

спеціалістів

– 45 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-19-

001982-a

19.03.2021 19.03.2021 оголошено 

тендер

fd543ed432444f08

b6ce2c962d9f494

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)

Меблі ДК 021:2015: 39130000-

2 – Офісні меблі

– 259 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-19-

000992-a

19.03.2021 19.03.2021 оголошено 

тендер

751ca0c3f3b5411

b82dba10366a1de

82

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"

Брезент водостійкий 7 

х 4,4м

ДК 021:2015: 39520000-

3 – Готові текстильні 

вироби

– 3 100 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-19-

000937-a

19.03.2021 19.03.2021 оголошено 

тендер

ca21414c4d5c4ae8

a00ccb43259dc4b

9

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-19-001982-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-19-001982-a
https://prozorro.gov.ua/tender/fd543ed432444f08b6ce2c962d9f4949
https://prozorro.gov.ua/tender/fd543ed432444f08b6ce2c962d9f4949
https://prozorro.gov.ua/tender/fd543ed432444f08b6ce2c962d9f4949
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-19-000992-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-19-000992-a
https://prozorro.gov.ua/tender/751ca0c3f3b5411b82dba10366a1de82
https://prozorro.gov.ua/tender/751ca0c3f3b5411b82dba10366a1de82
https://prozorro.gov.ua/tender/751ca0c3f3b5411b82dba10366a1de82
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-19-000937-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-19-000937-a
https://prozorro.gov.ua/tender/ca21414c4d5c4ae8a00ccb43259dc4b9
https://prozorro.gov.ua/tender/ca21414c4d5c4ae8a00ccb43259dc4b9
https://prozorro.gov.ua/tender/ca21414c4d5c4ae8a00ccb43259dc4b9


Відключення та 

підключення  

споживача-юридичної 

особи від 

електромережі за 

адресою: м.Кривий 

Ріг, вул. Ньтона, б.44д 

, ТРП №46

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 1 227.7 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-19-

000844-a

19.03.2021 19.03.2021 оголошено 

тендер

4892540468244b0

383ce5d4a735290

30

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Аптечка універсальна ДК 021:2015: 33190000-

8 – Медичне обладнання 

та вироби медичного 

призначення різні

– 94 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-19-

000837-a

19.03.2021 19.03.2021 оголошено 

тендер

f799fc1fa1824a69

b3e3231996cb7d0

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"

Проведення 

позачергової технічної 

перевірки 

правильності роботи 

лічильника за адресою 

м.Кривий Ріг, вул. 

Ньютона,б.44д, ТРП 

№46

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 732.6 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-19-

000725-a

19.03.2021 19.03.2021 оголошено 

тендер

d4b8146254494c2

f94ccf212adf3043

0

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-19-000844-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-19-000844-a
https://prozorro.gov.ua/tender/4892540468244b0383ce5d4a73529030
https://prozorro.gov.ua/tender/4892540468244b0383ce5d4a73529030
https://prozorro.gov.ua/tender/4892540468244b0383ce5d4a73529030
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-19-000837-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-19-000837-a
https://prozorro.gov.ua/tender/f799fc1fa1824a69b3e3231996cb7d01
https://prozorro.gov.ua/tender/f799fc1fa1824a69b3e3231996cb7d01
https://prozorro.gov.ua/tender/f799fc1fa1824a69b3e3231996cb7d01
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-19-000725-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-19-000725-a
https://prozorro.gov.ua/tender/d4b8146254494c2f94ccf212adf30430
https://prozorro.gov.ua/tender/d4b8146254494c2f94ccf212adf30430
https://prozorro.gov.ua/tender/d4b8146254494c2f94ccf212adf30430


Кутик сталеві Ст3; 

Швелер Ст3

ДК 021:2015: 14620000-

3 – Сплави

– 210 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-18-

009142-a

18.03.2021 18.03.2021 оголошено 

тендер

9d080dc8be6b479

d9ae0fd57f2c1580

2

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"

Куг Ст3, Ст45; Лист 

Ст3

ДК 021:2015: 14620000-

3 – Сплави

– 755 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-18-

007721-a

18.03.2021 18.03.2021 оголошено 

тендер

215958df4d6545e

c870f5bd651fb0d4

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"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-18-009142-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-18-009142-a
https://prozorro.gov.ua/tender/9d080dc8be6b479d9ae0fd57f2c15802
https://prozorro.gov.ua/tender/9d080dc8be6b479d9ae0fd57f2c15802
https://prozorro.gov.ua/tender/9d080dc8be6b479d9ae0fd57f2c15802
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-18-007721-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-18-007721-a
https://prozorro.gov.ua/tender/215958df4d6545ec870f5bd651fb0d46
https://prozorro.gov.ua/tender/215958df4d6545ec870f5bd651fb0d46
https://prozorro.gov.ua/tender/215958df4d6545ec870f5bd651fb0d46


Фарба ДК 021:2015: 44810000-

1 – Фарби

– 480 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-18-

005862-a

18.03.2021 18.03.2021 оголошено 

тендер

4c21ec246a6e463

2961dae020edc67

a5

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"

Асфальтобетонна 

суміш

ДК 021:2015: 44110000-

4 – Конструкційні 

матеріали

– 740 000 UAH Відкриті торги Березень, 

2021

UA-P-2021-03-16-

007584-b

16.03.2021 16.03.2021 оголошено 

тендер

62bfcffd0f894381

a3eb8d9b076f05c

5

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

Охорони майна на 

об’єктах КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а - котельня СШ №88, 

вул. Путейна, 26б; - 

котельня ж/д лікарні 

вул. Вернадського, 

141б; - котельня 

"Промислова" вул. 

промислова, 8б; - 

підтопочна насосна 

станція, вул. 

Криворіжсталі, 2; - 

котельня "Салютна", 

вул. Салютна, 6а; - 

котельня "Махоріно" 

вул. Червоногірська, 

1а; - котельня 

Військове містечко - 

№1 в/м буд.7 прим.35; - 

котельня д/к №200 

вул. Українська, 222д; - 

котельня КТРА пр. 

Поштовий, 62в; -  

котельня вул. Мартіна 

Шимановського, 43; - 

котельня вул. 

ДК 021:2015: 79710000-

4 – Охоронні послуги

– 9 350 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-16-

005708-b

16.03.2021 16.03.2021 оголошено 

тендер

01f1bc23027d42df

8511ff41940c35ed

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-2021-03-18-005862-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-18-005862-a
https://prozorro.gov.ua/tender/4c21ec246a6e4632961dae020edc67a5
https://prozorro.gov.ua/tender/4c21ec246a6e4632961dae020edc67a5
https://prozorro.gov.ua/tender/4c21ec246a6e4632961dae020edc67a5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-16-007584-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-16-007584-b
https://prozorro.gov.ua/tender/62bfcffd0f894381a3eb8d9b076f05c5
https://prozorro.gov.ua/tender/62bfcffd0f894381a3eb8d9b076f05c5
https://prozorro.gov.ua/tender/62bfcffd0f894381a3eb8d9b076f05c5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-16-005708-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-16-005708-b
https://prozorro.gov.ua/tender/01f1bc23027d42df8511ff41940c35ed
https://prozorro.gov.ua/tender/01f1bc23027d42df8511ff41940c35ed


Охорони майна на 

об’єктах КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а»: - котельня вул. 

Казахська 7а; - 

котельня  вул. Шмідта 

76б; - котельня вул. 

Туполева 1к; - 

котельня вул. 

Генерала Кузнецова 

15а; - котельня вул. 

Панаса Феденка 1; - 

котельня  вул. 

Військове містечко-35 

прим.24б; - котельня  

сел. Новомайське вул. 

Вишнева 1а/1; - 

котельня вул. 

Тополина, 22в; - 

котельня вул. 

Мальовнича, буд.1.

ДК 021:2015: 79710000-

4 – Охоронні послуги

– 4 950 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-16-

005041-b

16.03.2021 16.03.2021 оголошено 

тендер

13b00ca758f14f32

a20d3815f9d9623

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"

Монтаж та наладка 

охоронної сигналізації 

у приміщенні 

лабораторії наладки та 

тепловому районі 

котелень за адресою 

м.Кривий Ріг 

вул.Світальского, 5а

ДК 021:2015: 35120000-

1 – Системи та пристрої 

нагляду та охорони

– 43 260 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-16-

002506-b

16.03.2021 16.03.2021 оголошено 

тендер

ec6f7b621193487

abeeaa56f54f0116

e

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

абз. 1 п. 3 ч. 7 ст. 3 

Закону України «Про 

публічні закупівлі» у 

зв’язку з виникненням 

об’єктивних обставин, 

що унеможливлюють 

дотримання 

замовниками строків 

для проведення 

спрощеної закупівлі, 

для збереження майна 

підприємства та її 

подальшої охорони 

оскільки на початку 

березня 2021 були 

випадки кражі.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-16-005041-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-16-005041-b
https://prozorro.gov.ua/tender/13b00ca758f14f32a20d3815f9d96235
https://prozorro.gov.ua/tender/13b00ca758f14f32a20d3815f9d96235
https://prozorro.gov.ua/tender/13b00ca758f14f32a20d3815f9d96235
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-16-002506-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-16-002506-b
https://prozorro.gov.ua/tender/ec6f7b621193487abeeaa56f54f0116e
https://prozorro.gov.ua/tender/ec6f7b621193487abeeaa56f54f0116e
https://prozorro.gov.ua/tender/ec6f7b621193487abeeaa56f54f0116e


Монтаж та наладка 

охоронної сигналізації 

на котельні «Міська 

лікарня 1000 

ліжок»(В), «Міська 

лікарня 1000 

ліжок»(П) за адресою 

м. Кривий Ріг, пл. 30 

років Перемоги, 2

ДК 021:2015: 35120000-

1 – Системи та пристрої 

нагляду та охорони

– 58 465 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-16-

002278-b

16.03.2021 16.03.2021 оголошено 

тендер

62cd57bd8d8a4a8

5ab67f2443ecb0ce

2

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

абз. 1 п. 3 ч. 7 ст. 3 

Закону України «Про 

публічні закупівлі» у 

зв’язку з виникненням 

об’єктивних обставин, 

що унеможливлюють 

дотримання 

замовниками строків 

для проведення 

спрощеної закупівлі, 

для збереження майна 

підприємства та її 

подальшої охорони 

оскільки на початку 

березня 2021 були 

випадки кражі.

Освітні послуги у 

сфері професійно-

технічної освіти

ДК 021:2015: 80530000-

8 – Послуги у сфері 

професійної підготовки

– 45 650 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-15-

011825-b

15.03.2021 15.03.2021 оголошено 

тендер

236b58077cee414

286e6d38ffc2fd41

1

Звіт про укладений 

договір абз. 3 п. 2 ч. 7 

ст. 3 ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Технічне 

обслуговування та 

діагностика 

вогнегасників

ДК 021:2015: 24950000-

8 – Спеціалізована 

хімічна продукція

– 79 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-15-

005262-b

15.03.2021 15.03.2021 оголошено 

тендер

1260fd65f909436

985d20a1b61b827

c0

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-2021-03-16-002278-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-16-002278-b
https://prozorro.gov.ua/tender/62cd57bd8d8a4a85ab67f2443ecb0ce2
https://prozorro.gov.ua/tender/62cd57bd8d8a4a85ab67f2443ecb0ce2
https://prozorro.gov.ua/tender/62cd57bd8d8a4a85ab67f2443ecb0ce2
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-15-011825-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-15-011825-b
https://prozorro.gov.ua/tender/236b58077cee414286e6d38ffc2fd411
https://prozorro.gov.ua/tender/236b58077cee414286e6d38ffc2fd411
https://prozorro.gov.ua/tender/236b58077cee414286e6d38ffc2fd411
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-15-005262-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-15-005262-b
https://prozorro.gov.ua/tender/1260fd65f909436985d20a1b61b827c0
https://prozorro.gov.ua/tender/1260fd65f909436985d20a1b61b827c0
https://prozorro.gov.ua/tender/1260fd65f909436985d20a1b61b827c0


Устаткування для 

автоматичного 

оброблення інформації 

(комп'ютери, вузли та 

приладдя до них)

ДК 021:2015: 30230000-

0 – Комп’ютерне 

обладнання

– 952 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-15-

002875-b

15.03.2021 15.03.2021 оголошено 

тендер

c59c88d4c533458

89ffa4623a21fa73

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"

Програмна продукція 

захисту інформації

ДК 021:2015: 72260000-

5 – Послуги, пов’язані з 

програмним 

забезпеченням

– 19 906.8 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-12-

012170-b

12.03.2021 12.03.2021 оголошено 

тендер

78483e88633c4fb

da71886b3377f34

7a

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги спецтехніки ДК 021:2015: 60180000-

3 – Прокат вантажних 

транспортних засобів із 

водієм для перевезення 

товарів

– 49 800 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-12-

011391-b

12.03.2021 12.03.2021 оголошено 

тендер

2bc3f12a05ae4132

8b113304cef01a6

b

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Швонарезчик Barret 

AK-35H

ДК 021:2015: 43300000-

6 – Будівельна техніка 

та обладнання

– 27 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-12-

010846-b

12.03.2021 12.03.2021 оголошено 

тендер

2a58155de288438

db4b643053cbfae

d5

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-2021-03-15-002875-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-15-002875-b
https://prozorro.gov.ua/tender/c59c88d4c53345889ffa4623a21fa734
https://prozorro.gov.ua/tender/c59c88d4c53345889ffa4623a21fa734
https://prozorro.gov.ua/tender/c59c88d4c53345889ffa4623a21fa734
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-12-012170-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-12-012170-b
https://prozorro.gov.ua/tender/78483e88633c4fbda71886b3377f347a
https://prozorro.gov.ua/tender/78483e88633c4fbda71886b3377f347a
https://prozorro.gov.ua/tender/78483e88633c4fbda71886b3377f347a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-12-011391-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-12-011391-b
https://prozorro.gov.ua/tender/2bc3f12a05ae41328b113304cef01a6b
https://prozorro.gov.ua/tender/2bc3f12a05ae41328b113304cef01a6b
https://prozorro.gov.ua/tender/2bc3f12a05ae41328b113304cef01a6b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-12-010846-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-12-010846-b
https://prozorro.gov.ua/tender/2a58155de288438db4b643053cbfaed5
https://prozorro.gov.ua/tender/2a58155de288438db4b643053cbfaed5
https://prozorro.gov.ua/tender/2a58155de288438db4b643053cbfaed5


34140000-0  

Великовантажні 

мототранспортні 

засоби (автомобілі 

спеціальні «автокран 

КС» на 

автомобільному шасі 

МАЗ 5340С2)

ДК 021:2015: 34140000-

0 – Великовантажні 

мототранспортні засоби

– 3 700 000 UAH Відкриті торги Березень, 

2021

UA-P-2021-03-11-

015119-b

11.03.2021 11.03.2021 оголошено 

тендер

b60bc84e85b2451

4a2f7f140ad36b3a

3

За кошти для 

виконання 

інвестиційної 

програми 2021 року.

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

– 8 600 000 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-11-

014608-b

11.03.2021 11.03.2021 оголошено 

тендер

e3aa1fa4ef104bd2

963795fa2a44163

9

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

Цемент вогнетривкий ДК 021:2015: 44110000-

4 – Конструкційні 

матеріали

– 65 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-11-

011260-b

11.03.2021 11.03.2021 оголошено 

тендер

b7f3608896bc485

2957cdda827feedb

c

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-2021-03-11-015119-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-11-015119-b
https://prozorro.gov.ua/tender/b60bc84e85b24514a2f7f140ad36b3a3
https://prozorro.gov.ua/tender/b60bc84e85b24514a2f7f140ad36b3a3
https://prozorro.gov.ua/tender/b60bc84e85b24514a2f7f140ad36b3a3
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-11-014608-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-11-014608-b
https://prozorro.gov.ua/tender/e3aa1fa4ef104bd2963795fa2a441639
https://prozorro.gov.ua/tender/e3aa1fa4ef104bd2963795fa2a441639
https://prozorro.gov.ua/tender/e3aa1fa4ef104bd2963795fa2a441639
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-11-011260-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-11-011260-b
https://prozorro.gov.ua/tender/b7f3608896bc4852957cdda827feedbc
https://prozorro.gov.ua/tender/b7f3608896bc4852957cdda827feedbc
https://prozorro.gov.ua/tender/b7f3608896bc4852957cdda827feedbc


Мертель шамотний, 

заповнювач 

шамотний, глина 

шамотна

ДК 021:2015: 14220000-

9 – Глина та каолін

– 71 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-11-

010974-b

11.03.2021 11.03.2021 оголошено 

тендер

9e693811352e42b

0b02e5cc0ccaa113

f

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"

42120000-6 Насоси та 

компресори (насоси та 

комплектуюче 

обладнання)

ДК 021:2015: 42120000-

6 – Насоси та 

компресори

– 233 166 UAH Відкриті торги Березень, 

2021

UA-P-2021-03-11-

009123-b

11.03.2021 11.03.2021 оголошено 

тендер

fc2a87df98bb4319

9d605da43ba2067

0

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

Кабельно - 

провідникова 

продукція

ДК 021:2015: 44320000-

9 – Кабелі та супутня 

продукція

– 2 057 110 UAH Відкриті торги Березень, 

2021

UA-P-2021-03-11-

008083-b

11.03.2021 11.03.2021 оголошено 

тендер

77843fb04f0a49e7

82f3d53dc1d3ba7

c

За кошти для 

виконання 

інвестиційної 

програми 2021 року.

Двигун Д-240 ДК 021:2015: 34310000-

3 – Двигуни та їх 

частини

– 107 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-11-

007849-b

11.03.2021 11.03.2021 оголошено 

тендер

a913cb02e84d443

b8234cdc4070043

6c

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-2021-03-11-010974-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-11-010974-b
https://prozorro.gov.ua/tender/9e693811352e42b0b02e5cc0ccaa113f
https://prozorro.gov.ua/tender/9e693811352e42b0b02e5cc0ccaa113f
https://prozorro.gov.ua/tender/9e693811352e42b0b02e5cc0ccaa113f
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-11-009123-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-11-009123-b
https://prozorro.gov.ua/tender/fc2a87df98bb43199d605da43ba20670
https://prozorro.gov.ua/tender/fc2a87df98bb43199d605da43ba20670
https://prozorro.gov.ua/tender/fc2a87df98bb43199d605da43ba20670
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-11-008083-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-11-008083-b
https://prozorro.gov.ua/tender/77843fb04f0a49e782f3d53dc1d3ba7c
https://prozorro.gov.ua/tender/77843fb04f0a49e782f3d53dc1d3ba7c
https://prozorro.gov.ua/tender/77843fb04f0a49e782f3d53dc1d3ba7c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-11-007849-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-11-007849-b
https://prozorro.gov.ua/tender/a913cb02e84d443b8234cdc40700436c
https://prozorro.gov.ua/tender/a913cb02e84d443b8234cdc40700436c
https://prozorro.gov.ua/tender/a913cb02e84d443b8234cdc40700436c


42960000-3   Системи 

керування та 

контролю, друкарське 

і графічне обладнання 

та обладнання для 

автоматизації офісу й 

обробки інформації 

(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

– 7 985 970 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-11-

006059-b

11.03.2021 11.03.2021 оголошено 

тендер

a4fd933f827446e0

90677912b1c48ef

5

За кошти для 

виконання 

інвестиційної 

програми 2021 року.

Біполь ЕКП 4,0 

сланець сірий рулон 

10х1м (10кв.м); 

Мастика 

гідроізоляційна МГТН-

24; Мастика 

покрівельна МБК-Г; 

Праймер бітумний

ДК 021:2015: 44830000-

7 – Мастики, шпаклівки, 

замазки та розчинники

– 212 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-10-

000116-a

10.03.2021 10.03.2021 оголошено 

тендер

7fda87d3a249462

2b362fee47d3fde8

f

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"

Оптична головка для 

зняття архівів з 

лічильників теплової 

енергії

ДК 021:2015: 38630000-

0 – Астрономічні та 

оптичні прилади

– 43 600 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-10-

000039-a

10.03.2021 10.03.2021 оголошено 

тендер

cf64e72e3b9e4577

91e1803a1e0b3e7

6

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-2021-03-11-006059-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-11-006059-b
https://prozorro.gov.ua/tender/a4fd933f827446e090677912b1c48ef5
https://prozorro.gov.ua/tender/a4fd933f827446e090677912b1c48ef5
https://prozorro.gov.ua/tender/a4fd933f827446e090677912b1c48ef5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-10-000116-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-10-000116-a
https://prozorro.gov.ua/tender/7fda87d3a2494622b362fee47d3fde8f
https://prozorro.gov.ua/tender/7fda87d3a2494622b362fee47d3fde8f
https://prozorro.gov.ua/tender/7fda87d3a2494622b362fee47d3fde8f
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-10-000039-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-10-000039-a
https://prozorro.gov.ua/tender/cf64e72e3b9e457791e1803a1e0b3e76
https://prozorro.gov.ua/tender/cf64e72e3b9e457791e1803a1e0b3e76
https://prozorro.gov.ua/tender/cf64e72e3b9e457791e1803a1e0b3e76


Лещата верстатні ГМ-

7212П

ДК 021:2015: 42630000-

1 – Металообробні 

верстати

– 5 763 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-09-

000615-a

09.03.2021 09.03.2021 оголошено 

тендер

c72b8bda29d6433

3af57cda6df1e560

b

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Кільце ущільнююче ДК 021:2015: 14710000-

1 – Залізо, свинець, 

цинк, олово та мідь

– 25 900 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-09-

000444-a

09.03.2021 09.03.2021 оголошено 

тендер

daea07346eac4ea2

a27b211b0fce4c8c

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги з визначення 

стану забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища

ДК 021:2015: 90730000-

3 – Відстеження, 

моніторинг забруднень і 

відновлення

– 8 907.84 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-09-

000309-a

09.03.2021 09.03.2021 оголошено 

тендер

9acc41aae07f40d7

b2a23548994dfc0

a

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Пружина до 

регулятора тиску

ДК 021:2015: 44550000-

0 – Пружини

– 8 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-05-

000261-a

05.03.2021 05.03.2021 оголошено 

тендер

b610b13503d64e1

59b58ad4299f987

af

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)

38550000-5  

Лічильники 

(лічильники тепла та 

води)

ДК 021:2015: 38550000-

5 – Лічильники

– 1 890 634.88 UAH Відкриті торги Березень, 

2021

UA-P-2021-03-04-

006530-a

04.03.2021 04.03.2021 оголошено 

тендер

33656108f4d64cd

3824a2610299449

c1

Кошти для виконання 

інвестиційної 

програми 2021 року

Насоси та 

комплектуюче 

обладнання

ДК 021:2015: 42120000-

6 – Насоси та 

компресори

– 4 454 063.4 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-04-

006434-a

04.03.2021 04.03.2021 оголошено 

тендер

243deb3c10e0437

097783bed56a992

51

Кошти для виконання 

інвестиційної 

програми 2021 року

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-09-000615-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-09-000615-a
https://prozorro.gov.ua/tender/c72b8bda29d64333af57cda6df1e560b
https://prozorro.gov.ua/tender/c72b8bda29d64333af57cda6df1e560b
https://prozorro.gov.ua/tender/c72b8bda29d64333af57cda6df1e560b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-09-000444-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-09-000444-a
https://prozorro.gov.ua/tender/daea07346eac4ea2a27b211b0fce4c8c
https://prozorro.gov.ua/tender/daea07346eac4ea2a27b211b0fce4c8c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-09-000309-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-09-000309-a
https://prozorro.gov.ua/tender/9acc41aae07f40d7b2a23548994dfc0a
https://prozorro.gov.ua/tender/9acc41aae07f40d7b2a23548994dfc0a
https://prozorro.gov.ua/tender/9acc41aae07f40d7b2a23548994dfc0a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-05-000261-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-05-000261-a
https://prozorro.gov.ua/tender/b610b13503d64e159b58ad4299f987af
https://prozorro.gov.ua/tender/b610b13503d64e159b58ad4299f987af
https://prozorro.gov.ua/tender/b610b13503d64e159b58ad4299f987af
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-04-006530-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-04-006530-a
https://prozorro.gov.ua/tender/33656108f4d64cd3824a2610299449c1
https://prozorro.gov.ua/tender/33656108f4d64cd3824a2610299449c1
https://prozorro.gov.ua/tender/33656108f4d64cd3824a2610299449c1
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-04-006434-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-04-006434-a
https://prozorro.gov.ua/tender/243deb3c10e0437097783bed56a99251
https://prozorro.gov.ua/tender/243deb3c10e0437097783bed56a99251
https://prozorro.gov.ua/tender/243deb3c10e0437097783bed56a99251


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

– 25 700 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-04-

001587-a

04.03.2021 04.03.2021 оголошено 

тендер

f7cc233c86994e1f

841d87a76fd2930

6

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 навчання з 

охорони праці

ДК 021:2015: 80530000-

8 – Послуги у сфері 

професійної підготовки

– 29 400 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-04-

001056-a

04.03.2021 04.03.2021 оголошено 

тендер

112363fba787422

4a468a0c570ad22

d7

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги з проведення 

експертного 

дослідження, 

складання звіту про 

вартість майна

ДК 021:2015: 79310000-

0 – Послуги з 

проведення ринкових 

досліджень

– 7 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-04-

000661-a

04.03.2021 04.03.2021 оголошено 

тендер

10c678e2af1c4555

b0b50a130291821

0

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Роботи по 

відновленню 

асфальтобетонного 

покриття

ДК 021:2015: 45230000-

8 – Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та 

електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання 

поверхонь

– 3 175 206 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-04-

000502-a

04.03.2021 04.03.2021 оголошено 

тендер

36819b1e8e4649f

0908304362cd30f

c0

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-2021-03-04-001587-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-04-001587-a
https://prozorro.gov.ua/tender/f7cc233c86994e1f841d87a76fd29306
https://prozorro.gov.ua/tender/f7cc233c86994e1f841d87a76fd29306
https://prozorro.gov.ua/tender/f7cc233c86994e1f841d87a76fd29306
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-04-001056-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-04-001056-a
https://prozorro.gov.ua/tender/112363fba7874224a468a0c570ad22d7
https://prozorro.gov.ua/tender/112363fba7874224a468a0c570ad22d7
https://prozorro.gov.ua/tender/112363fba7874224a468a0c570ad22d7
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-04-000661-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-04-000661-a
https://prozorro.gov.ua/tender/10c678e2af1c4555b0b50a1302918210
https://prozorro.gov.ua/tender/10c678e2af1c4555b0b50a1302918210
https://prozorro.gov.ua/tender/10c678e2af1c4555b0b50a1302918210
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-04-000502-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-04-000502-a
https://prozorro.gov.ua/tender/36819b1e8e4649f0908304362cd30fc0
https://prozorro.gov.ua/tender/36819b1e8e4649f0908304362cd30fc0
https://prozorro.gov.ua/tender/36819b1e8e4649f0908304362cd30fc0


Сіль сорт "Екстра"; 

Сіль таблетована

ДК 021:2015: 14430000-

4 – Випарена сіль і 

чистий хлорид натрію

– 220 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-03-

002406-a

03.03.2021 03.03.2021 оголошено 

тендер

80e69c540dfe4184

94789084755a8a2

0

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"

Арматура 

трубопровідна

ДК 021:2015: 42130000-

9 – Арматура 

трубопровідна: крани, 

вентилі, клапани та 

подібні пристрої

– 90 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-03-

001748-a

03.03.2021 03.03.2021 оголошено 

тендер

0e1e05e8b21a4e2

49b914a3d2204c1

5f

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"

Приймально-

зварювальні 

вимірювання і 

випробування силової 

кабельної лінії на 

напругу до 1Кв 

включно

ДК 021:2015: 45310000-

3 – Електромонтажні 

роботи

– 1 902.98 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-03-

000359-a

03.03.2021 03.03.2021 оголошено 

тендер

28ebba6c59e047e

0af59bcd986e179

d7

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-03-002406-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-03-002406-a
https://prozorro.gov.ua/tender/80e69c540dfe418494789084755a8a20
https://prozorro.gov.ua/tender/80e69c540dfe418494789084755a8a20
https://prozorro.gov.ua/tender/80e69c540dfe418494789084755a8a20
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-03-001748-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-03-001748-a
https://prozorro.gov.ua/tender/0e1e05e8b21a4e249b914a3d2204c15f
https://prozorro.gov.ua/tender/0e1e05e8b21a4e249b914a3d2204c15f
https://prozorro.gov.ua/tender/0e1e05e8b21a4e249b914a3d2204c15f
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-03-000359-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-03-000359-a
https://prozorro.gov.ua/tender/28ebba6c59e047e0af59bcd986e179d7
https://prozorro.gov.ua/tender/28ebba6c59e047e0af59bcd986e179d7
https://prozorro.gov.ua/tender/28ebba6c59e047e0af59bcd986e179d7


Послуги з аварійно-

відновлювальних 

робіт абонентської 

кабельної лінії від ТП-

361 для КПТМ 

"Криворіжтепломереж

а"

ДК 021:2015: 45310000-

3 – Електромонтажні 

роботи

– 14 947.75 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-03-

000252-a

03.03.2021 03.03.2021 оголошено 

тендер

041e43d0832842e

b8e492d02d66f9c

b6

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Лічильники тепла та 

води

ДК 021:2015: 38550000-

5 – Лічильники

– 970 200 UAH Відкриті торги Березень, 

2021

UA-P-2021-03-02-

010285-a

02.03.2021 02.03.2021 оголошено 

тендер

b4af36253a2446af

acc6d82303a6f4a9

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

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

– 812 000 UAH Відкриті торги Березень, 

2021

UA-P-2021-03-02-

010169-a

02.03.2021 02.03.2021 оголошено 

тендер

d589c2c1c654463

aa69c996854b9e5f

d

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

Послуги по збиранню 

вагонів до 

встановлених місць 

навантаження-

вивантаження

ДК 021:2015: 60200000-

0 – Послуги із 

залізничних перевезень

– 50 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-02-

009534-a

02.03.2021 02.03.2021 оголошено 

тендер

817a0dc2549548d

f8d9be57318c784

61

Звіт про укладений 

договір абз. 3 п. 2 ч. 7 

ст. 3 ЗУ "Про публічні 

закупівлі", оскільки 

залізничні вагони не 

можуть отримати 

доступ до місць 

навантаження-

вивантаження інакше, 

як шляхом проїзду 

через під'їзну колію, 

яка належить ПАТ 

"Інгулецький гірничо-

збагачувальний 

комбінат", необхідно 

застосовати абз. 3 п. 2 

ч. 7 ст. 3 вказаного 

Закону (роботи, 

товари чи послуги 

можуть бути виконані, 

поставлені чи надані 

виключно певним 

суб’єктом 

господарювання за 

наявності відсутності 

конкуренції з 

технічних причин).
Послуга з видачі 

невиключної ліцензії 

на Ліга Закон LIGA 

360: Бухгалтер 

Преміум; LIGA 360: 

Бухгалтер 

Професійний

ДК 021:2015: 48210000-

3 – Пакети мережевого 

програмного 

забезпечення

– 48 534 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-02-

009231-a

02.03.2021 02.03.2021 оголошено 

тендер

8281b4969e5f451

b9790e3d6fcb74f3

b

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-03-000252-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-03-000252-a
https://prozorro.gov.ua/tender/041e43d0832842eb8e492d02d66f9cb6
https://prozorro.gov.ua/tender/041e43d0832842eb8e492d02d66f9cb6
https://prozorro.gov.ua/tender/041e43d0832842eb8e492d02d66f9cb6
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-02-010285-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-02-010285-a
https://prozorro.gov.ua/tender/b4af36253a2446afacc6d82303a6f4a9
https://prozorro.gov.ua/tender/b4af36253a2446afacc6d82303a6f4a9
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-02-010169-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-02-010169-a
https://prozorro.gov.ua/tender/d589c2c1c654463aa69c996854b9e5fd
https://prozorro.gov.ua/tender/d589c2c1c654463aa69c996854b9e5fd
https://prozorro.gov.ua/tender/d589c2c1c654463aa69c996854b9e5fd
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-02-009534-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-02-009534-a
https://prozorro.gov.ua/tender/817a0dc2549548df8d9be57318c78461
https://prozorro.gov.ua/tender/817a0dc2549548df8d9be57318c78461
https://prozorro.gov.ua/tender/817a0dc2549548df8d9be57318c78461
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-02-009231-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-02-009231-a
https://prozorro.gov.ua/tender/8281b4969e5f451b9790e3d6fcb74f3b
https://prozorro.gov.ua/tender/8281b4969e5f451b9790e3d6fcb74f3b
https://prozorro.gov.ua/tender/8281b4969e5f451b9790e3d6fcb74f3b


Розробка проекту 

реконструкції 

теплових мереж з 

заміною на 

попердньоізольвані 

труби від котельні  на 

вул. Обнорського, 78а 

Ду150-400 мм 

протяжністю каналу 

1372м

ДК 021:2015: 71320000-

7 – Послуги з 

інженерного 

проектування

– 493 284.66 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-02-

003839-a

02.03.2021 02.03.2021 оголошено 

тендер

eb4acf8c240542f3

ae619717595fb7b

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"

Обробка даних, 

видача сертифікатів  

та їх обслуговування

ДК 021:2015: 72310000-

1 – Послуги з обробки 

даних

– 662 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 

2021

UA-P-2021-03-01-

005650-a

01.03.2021 01.03.2021 оголошено 

тендер

c40a2416e3da498

3975b2e8c4f7154

71

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-02-003839-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-02-003839-a
https://prozorro.gov.ua/tender/eb4acf8c240542f3ae619717595fb7b4
https://prozorro.gov.ua/tender/eb4acf8c240542f3ae619717595fb7b4
https://prozorro.gov.ua/tender/eb4acf8c240542f3ae619717595fb7b4
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-01-005650-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-03-01-005650-a
https://prozorro.gov.ua/tender/c40a2416e3da4983975b2e8c4f715471
https://prozorro.gov.ua/tender/c40a2416e3da4983975b2e8c4f715471
https://prozorro.gov.ua/tender/c40a2416e3da4983975b2e8c4f715471





