
на 2021 рік КВІТЕНЬ

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:

Оптична головка 0G-1 

USB

ДК 021:2015: 38630000-

0 – Астрономічні та 

оптичні прилади

– 5 340 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-29-

003239-a

29.04.2021 29.04.2021 оголошено 

тендер

d93a7f831a05467f

bf432406fa945eb1

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Постачання 

примірника та пакета 

оновлень 

комп’ютерної 

програми M.E.Doc  

модуль «Звітність»

ДК 021:2015: 72260000-

5 – Послуги, пов’язані з 

програмним 

забезпеченням

– 2 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-29-

002498-a

29.04.2021 29.04.2021 оголошено 

тендер

236744339a4446a

a95eb970aa4dd08

de

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Надання послуг з 

видалення та 

обрізання дерев за 

адресою: м.Кривий Ріг 

вул. Телевізійна,3Н

ДК 021:2015: 77310000-

6 – Послуги з 

озеленення територій та 

утримання зелених 

насаджень

– 29 304.08 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-29-

000839-a

29.04.2021 29.04.2021 оголошено 

тендер

6ac8087ddfd847a

6b58b14c02fc1eac

8

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Рекламно-

інформаційні послуги 

у тижневику "ПУЛЬС: 

НОВИНИ, ФАКТИ, 

КОМЕНТАРІ"

ДК 021:2015: 79340000-

9 – Рекламні та 

маркетингові послуги

– 12 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-29-

000627-a

29.04.2021 29.04.2021 оголошено 

тендер

56d98e989d76465

68dbd2370e0396c

b2

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Труби сталеві 

безшовні 

гарячедеформовані Ф 

76 по ГОСТ 8732-78, 

ГОСТ 8731-74

ДК 021:2015: 44160000-

9 – Магістралі, 

трубопроводи, труби, 

обсадні труби, тюбінги 

та супутні вироби

– 1 000 000 UAH Відкриті торги Квітень, 2021 UA-P-2021-04-28-

005813-a

28.04.2021 28.04.2021 оголошено 

тендер

db9d0701d2ae4b2

fb677d9a8195d9e

1d

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

Труби сталеві 

безшовні 

гарячедеформовані Ф 

60 по ГОСТ 8732-78, 

ГОСТ 8731-74

ДК 021:2015: 44160000-

9 – Магістралі, 

трубопроводи, труби, 

обсадні труби, тюбінги 

та супутні вироби

– 1 000 000 UAH Відкриті торги Квітень, 2021 UA-P-2021-04-28-

005808-a

28.04.2021 28.04.2021 оголошено 

тендер

94d4c2f9d91a4fc1

8191f4ded71cc69f

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

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-2021-04-29-003239-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-29-003239-a
https://prozorro.gov.ua/tender/d93a7f831a05467fbf432406fa945eb1
https://prozorro.gov.ua/tender/d93a7f831a05467fbf432406fa945eb1
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-29-002498-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-29-002498-a
https://prozorro.gov.ua/tender/236744339a4446aa95eb970aa4dd08de
https://prozorro.gov.ua/tender/236744339a4446aa95eb970aa4dd08de
https://prozorro.gov.ua/tender/236744339a4446aa95eb970aa4dd08de
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-29-000839-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-29-000839-a
https://prozorro.gov.ua/tender/6ac8087ddfd847a6b58b14c02fc1eac8
https://prozorro.gov.ua/tender/6ac8087ddfd847a6b58b14c02fc1eac8
https://prozorro.gov.ua/tender/6ac8087ddfd847a6b58b14c02fc1eac8
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-29-000627-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-29-000627-a
https://prozorro.gov.ua/tender/56d98e989d7646568dbd2370e0396cb2
https://prozorro.gov.ua/tender/56d98e989d7646568dbd2370e0396cb2
https://prozorro.gov.ua/tender/56d98e989d7646568dbd2370e0396cb2
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-28-005813-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-28-005813-a
https://prozorro.gov.ua/tender/db9d0701d2ae4b2fb677d9a8195d9e1d
https://prozorro.gov.ua/tender/db9d0701d2ae4b2fb677d9a8195d9e1d
https://prozorro.gov.ua/tender/db9d0701d2ae4b2fb677d9a8195d9e1d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-28-005808-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-28-005808-a
https://prozorro.gov.ua/tender/94d4c2f9d91a4fc18191f4ded71cc69f
https://prozorro.gov.ua/tender/94d4c2f9d91a4fc18191f4ded71cc69f


Труби сталеві 

безшовні 

гарячедеформовані Ф 

51 по ГОСТ 8732-78, 

ГОСТ 8731-74

ДК 021:2015: 44160000-

9 – Магістралі, 

трубопроводи, труби, 

обсадні труби, тюбінги 

та супутні вироби

– 1 000 000 UAH Відкриті торги Квітень, 2021 UA-P-2021-04-28-

005791-a

28.04.2021 28.04.2021 оголошено 

тендер

998e8f5ef5bf49b8

9899bcfd4f588d5a

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

Труби сталеві 

безшовні 

гарячедеформовані Ф 

28 по ГОСТ 8732-78, 

ГОСТ 8731-74

ДК 021:2015: 44160000-

9 – Магістралі, 

трубопроводи, труби, 

обсадні труби, тюбінги 

та супутні вироби

– 2 000 000 UAH Відкриті торги Квітень, 2021 UA-P-2021-04-28-

005752-a

28.04.2021 28.04.2021 оголошено 

тендер

c425bc709ffa4745

a6947d4bbfd33c1

a

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

Діагностика та ремонт 

перетворювачів 

частоти та пристроїв 

плавного пуску

ДК 021:2015: 50530000-

9 – Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування техніки

– 200 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-28-

005158-a

28.04.2021 28.04.2021 оголошено 

тендер

3158817eb1bc465

8a1f4d5c223398d

00

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"

Рекламно-

інформаційні послуги 

у тижневику 

"Домашня газета"

ДК 021:2015: 79340000-

9 – Рекламні та 

маркетингові послуги

– 12 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-28-

005133-a

28.04.2021 28.04.2021 оголошено 

тендер

e3d35b78024144f

8978d430128e910

16

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуга з доступу до 

мережі Інтернет за 

адресою м.Кривий Ріг,  

вул.Телевізійна, 3Н

ДК 021:2015: 72410000-

7 – Послуги провайдерів

– 5 160 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-28-

003277-a

28.04.2021 28.04.2021 оголошено 

тендер

193a5900b20d4d8

1a019edfcb48555

7c

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, 

оскільки послуги 

можуть бути надані 

виключно певним 

субєктом 

гоподарювання, 

додатково для 

недопущення 

додаткових витрат  

щодо підключення до 

мережі Інтернет.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-28-005791-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-28-005791-a
https://prozorro.gov.ua/tender/998e8f5ef5bf49b89899bcfd4f588d5a
https://prozorro.gov.ua/tender/998e8f5ef5bf49b89899bcfd4f588d5a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-28-005752-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-28-005752-a
https://prozorro.gov.ua/tender/c425bc709ffa4745a6947d4bbfd33c1a
https://prozorro.gov.ua/tender/c425bc709ffa4745a6947d4bbfd33c1a
https://prozorro.gov.ua/tender/c425bc709ffa4745a6947d4bbfd33c1a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-28-005158-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-28-005158-a
https://prozorro.gov.ua/tender/3158817eb1bc4658a1f4d5c223398d00
https://prozorro.gov.ua/tender/3158817eb1bc4658a1f4d5c223398d00
https://prozorro.gov.ua/tender/3158817eb1bc4658a1f4d5c223398d00
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-28-005133-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-28-005133-a
https://prozorro.gov.ua/tender/e3d35b78024144f8978d430128e91016
https://prozorro.gov.ua/tender/e3d35b78024144f8978d430128e91016
https://prozorro.gov.ua/tender/e3d35b78024144f8978d430128e91016
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-28-003277-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-28-003277-a
https://prozorro.gov.ua/tender/193a5900b20d4d81a019edfcb485557c
https://prozorro.gov.ua/tender/193a5900b20d4d81a019edfcb485557c
https://prozorro.gov.ua/tender/193a5900b20d4d81a019edfcb485557c


Відрізний алмазний 

диск Barret DTX Pro-

350

ДК 021:2015: 14810000-

2 – Абразивні вироби

– 5 400 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-28-

002760-a

28.04.2021 28.04.2021 оголошено 

тендер

fa4a3bee428a4d8f

8804efb6405dd38

c

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Секція огорожі з ПВХ-

покриттям, кріплення 

для секції огорожі та 

стовп для огорожі з 

ПВХ-покриття

ДК 021:2015: 44230000-

1 – Теслярські вироби

– 14 633.75 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-28-

000495-a

28.04.2021 28.04.2021 оголошено 

тендер

d0ab979ecb2a4a2a

a13de9649f63e1de

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Еластична вставка 

муфти FLENDER N-

EUPEX

ДК 021:2015: 19510000-

4 – Гумові вироби

– 14 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-28-

000079-a

28.04.2021 28.04.2021 оголошено 

тендер

62491d11c54a406

f8496eee1671391d

0

Допорогова закупівлі, 

яка проводиться 

відповідно до 

Інструкції про 

порядок використання 

електронної системи 

закупівель у разі 

здійснення закупівель, 

вартість яких є 

меншою за вартість, 

що встановлена в 

частині 3 статті 3 

Закону, затверджено 

Наказом Державного 

підприємства 

«ПРОЗОРРО» від 

19.03.2019 р. № 10 (Зі 

змінами внесеними 

Наказом ДП 

"Прозорро" № 18 від 

17.04.2020)

Електрична апаратура 

для комутування та 

захисту електричних 

кіл (на котельню 

П.Калнишевського 9)

ДК 021:2015: 31210000-

1 – Електрична 

апаратура для 

комутування та захисту 

електричних кіл

– 105 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-27-

006188-a

27.04.2021 27.04.2021 оголошено 

тендер

972c17442201406

9ad8f0be1185c98

4b

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-2021-04-28-002760-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-28-002760-a
https://prozorro.gov.ua/tender/fa4a3bee428a4d8f8804efb6405dd38c
https://prozorro.gov.ua/tender/fa4a3bee428a4d8f8804efb6405dd38c
https://prozorro.gov.ua/tender/fa4a3bee428a4d8f8804efb6405dd38c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-28-000495-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-28-000495-a
https://prozorro.gov.ua/tender/d0ab979ecb2a4a2aa13de9649f63e1de
https://prozorro.gov.ua/tender/d0ab979ecb2a4a2aa13de9649f63e1de
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-28-000079-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-28-000079-a
https://prozorro.gov.ua/tender/62491d11c54a406f8496eee1671391d0
https://prozorro.gov.ua/tender/62491d11c54a406f8496eee1671391d0
https://prozorro.gov.ua/tender/62491d11c54a406f8496eee1671391d0
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-27-006188-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-27-006188-a
https://prozorro.gov.ua/tender/972c174422014069ad8f0be1185c984b
https://prozorro.gov.ua/tender/972c174422014069ad8f0be1185c984b
https://prozorro.gov.ua/tender/972c174422014069ad8f0be1185c984b


Послуги з технічного 

обслуговування та 

ремонту спеціальної 

техніки

ДК 021:2015: 50110000-

9 – Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспортних 

засобів і супутнього 

обладнання

– 200 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-26-

007137-a

26.04.2021 26.04.2021 оголошено 

тендер

5152ac02b6a0406

fa5123f0ce4e4286

b

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 лише ТОВ "ТД 

"Альфатех" є 

підприємство, яке 

виконує технічне 

обслуговування в 

гарантійний термін 

експлуатації 

екскаваторів-

навантажувачів 

Bobcat B730 та 

екскаватора Hyundai 

ROBEX140W-9S, 

відповідно зі 

збереженням 

гарантійних 

зобовязань заводів 

виробників на вказану 

техніку.

Атестація фахівців з 

UT методу НК на  I I 

рівень кваліфікації  в 

трьох виборних 

секторах

ДК 021:2015: 80510000-

2 – Послуги з 

професійної підготовки 

спеціалістів

– 3 780 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-26-

006356-a

26.04.2021 26.04.2021 оголошено 

тендер

a9e5c07dc7df45d6

bf6dfad2e89d7072

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Архівні довідки на 

об'єкти нерухомості за 

адресами: м. Кривий 

Ріг вул.Брюллова, 

б.1К, вул.Черкасова, 

б.52, вул.Володимира 

Бизова, б.24В, 

вул.Степана 

Тільги,б.25, прим.2, пр-

т Гагаріна, б.57Б, 

вул.Героїв АТО, 

б.95А, мкр.Сонячний, 

б.52А, вул.Сергія 

Колачевського, б.85Б, 

вул.Недєліна, 49А 

прим.№5

ДК 021:2015: 79990000-

0 – Різні послуги, 

пов’язані з діловою 

сферою

– 4 732.02 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-26-

005868-a

26.04.2021 26.04.2021 оголошено 

тендер

abb979b45514426

38beb5dcca57f463

2

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-26-007137-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-26-007137-a
https://prozorro.gov.ua/tender/5152ac02b6a0406fa5123f0ce4e4286b
https://prozorro.gov.ua/tender/5152ac02b6a0406fa5123f0ce4e4286b
https://prozorro.gov.ua/tender/5152ac02b6a0406fa5123f0ce4e4286b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-26-006356-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-26-006356-a
https://prozorro.gov.ua/tender/a9e5c07dc7df45d6bf6dfad2e89d7072
https://prozorro.gov.ua/tender/a9e5c07dc7df45d6bf6dfad2e89d7072
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-26-005868-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-26-005868-a
https://prozorro.gov.ua/tender/abb979b4551442638beb5dcca57f4632
https://prozorro.gov.ua/tender/abb979b4551442638beb5dcca57f4632
https://prozorro.gov.ua/tender/abb979b4551442638beb5dcca57f4632


Послуги з 

лабораторних 

досліджень та 

інструментальних 

вимірів повітря 

робочої зони, 

атмосферного повітря, 

повітря закритих 

приміщень, 

параметрів 

мікроклімату  

виробничих та інших 

приміщень, шумового 

навантаження, 

вібрації, показників 

мікробіологічних 

досліджень повітря та 

поверхонь

ДК 021:2015: 85140000-

2 – Послуги у сфері 

охорони здоров’я різні

– 12 168 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-26-

005362-a

26.04.2021 26.04.2021 оголошено 

тендер

77091b658cbc406

09a2c2574aefe56a

8

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Виготовлення печаток 

та штампів

ДК 021:2015: 79930000-

2 – Професійні 

дизайнерські послуги

– 10 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-22-

004199-c

22.04.2021 22.04.2021 оголошено 

тендер

f69e3e5c64194626

ac0874a97d0493a

3

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

44620000-2  Радіатори 

і котли для систем 

центрального 

опалення та їх деталі 

(котел водогрійний в 

комплекті)

ДК 021:2015: 44620000-

2 – Радіатори і котли 

для систем 

центрального опалення 

та їх деталі

– 1 852 623 UAH Відкриті торги Квітень, 2021 UA-P-2021-04-22-

002517-c

22.04.2021 22.04.2021 оголошено 

тендер

d14a9c5ba44c455

1b156391585e4b3

55

Кошти для виконання 

інвестиційної 

програми 2021 року

Дезинфікуючі засоби ДК 021:2015: 24450000-

3 – Агрохімічна 

продукція

– 65 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-21-

004174-a

21.04.2021 21.04.2021 оголошено 

тендер

b041d6057e3d422

7997e3b4644118f

2f

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-2021-04-26-005362-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-26-005362-a
https://prozorro.gov.ua/tender/77091b658cbc40609a2c2574aefe56a8
https://prozorro.gov.ua/tender/77091b658cbc40609a2c2574aefe56a8
https://prozorro.gov.ua/tender/77091b658cbc40609a2c2574aefe56a8
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-22-004199-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-22-004199-c
https://prozorro.gov.ua/tender/f69e3e5c64194626ac0874a97d0493a3
https://prozorro.gov.ua/tender/f69e3e5c64194626ac0874a97d0493a3
https://prozorro.gov.ua/tender/f69e3e5c64194626ac0874a97d0493a3
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-22-002517-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-22-002517-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d14a9c5ba44c4551b156391585e4b355
https://prozorro.gov.ua/tender/d14a9c5ba44c4551b156391585e4b355
https://prozorro.gov.ua/tender/d14a9c5ba44c4551b156391585e4b355
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-21-004174-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-21-004174-a
https://prozorro.gov.ua/tender/b041d6057e3d4227997e3b4644118f2f
https://prozorro.gov.ua/tender/b041d6057e3d4227997e3b4644118f2f
https://prozorro.gov.ua/tender/b041d6057e3d4227997e3b4644118f2f


Обладнання та 

матеріалів для 

технічного 

переоснащення схем 

керування 

підживлювальними 

насосами, мережним 

насосом, підключення 

рециркуляційних 

насосів котельні  

«ДКМС-80» вул. С. 

Параджанова,36

ДК 021:2015: 31680000-

6 – Електричне 

приладдя та супутні 

товари до електричного 

обладнання

– 325 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-21-

003693-a

21.04.2021 21.04.2021 оголошено 

тендер

6fc1c1c46aff4293

9e65b737a2a89f5

3

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"

Розробка проектної 

документації 

(Доповнення до 

діючого технічного 

завдання АСКОЕ 

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а», Доповнення до 

діючого робочого 

проекту АСКОЕ 

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а»), узгодження її у 

операторів систем 

розподілу АТ «ДТЕК 

Дніпровські 

електромережі», ПрАТ 

«ПЕЕМ «ЦЕК» , АТ 

«УКРЗАЛІЗНИЦЯ», а 

також у ППКО ТОВ 

«ЕНЕКО ТЕХ»

ДК 021:2015: 71240000-

2 – Архітектурні, 

інженерні та 

планувальні послуги

– 179 400 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-20-

006757-a

20.04.2021 20.04.2021 оголошено 

тендер

5d0c5b57dfcb49a

bb74a4e06804aeb

91

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-2021-04-21-003693-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-21-003693-a
https://prozorro.gov.ua/tender/6fc1c1c46aff42939e65b737a2a89f53
https://prozorro.gov.ua/tender/6fc1c1c46aff42939e65b737a2a89f53
https://prozorro.gov.ua/tender/6fc1c1c46aff42939e65b737a2a89f53
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-20-006757-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-20-006757-a
https://prozorro.gov.ua/tender/5d0c5b57dfcb49abb74a4e06804aeb91
https://prozorro.gov.ua/tender/5d0c5b57dfcb49abb74a4e06804aeb91
https://prozorro.gov.ua/tender/5d0c5b57dfcb49abb74a4e06804aeb91


Запасні частини до 

вантажних 

транспортних засобів, 

фургонів та легкових 

автомобілів

ДК 021:2015: 34330000-

9 – Запасні частини до 

вантажних 

транспортних засобів, 

фургонів та легкових 

автомобілів

– 400 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-20-

006263-a

20.04.2021 20.04.2021 оголошено 

тендер

43e96233a29f477

08359423931e461

d4

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"

Динамометр, 

секундомір та рулетки

ДК 021:2015: 38340000-

0 – Прилади для 

вимірювання величин

– 9 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-19-

003507-a

19.04.2021 19.04.2021 оголошено 

тендер

0f1fa67adde84e9c

8a10d460f1eadb6

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-2021-04-20-006263-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-20-006263-a
https://prozorro.gov.ua/tender/43e96233a29f47708359423931e461d4
https://prozorro.gov.ua/tender/43e96233a29f47708359423931e461d4
https://prozorro.gov.ua/tender/43e96233a29f47708359423931e461d4
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-19-003507-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-19-003507-a
https://prozorro.gov.ua/tender/0f1fa67adde84e9c8a10d460f1eadb6d
https://prozorro.gov.ua/tender/0f1fa67adde84e9c8a10d460f1eadb6d
https://prozorro.gov.ua/tender/0f1fa67adde84e9c8a10d460f1eadb6d


Послуги з технічного 

обслуговування та 

повірки 

газоаналізатору 

переносного ОКСИ 

5М-5НД

ДК 021:2015: 50430000-

8 – Послуги з 

ремонтування і 

технічного 

обслуговування 

високоточного 

обладнання

– 1 878 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-19-

002371-a

19.04.2021 19.04.2021 оголошено 

тендер

77c6aeaaceaa4015

bd1c517bbe4046e

7

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, оскільки 

ТОВ "ЕКОТЕСТ"  є 

виробником товару та 

лише ними можливо 

надання послуг з 

технічного 

облсуговування та 

повірки обладання.

Кутик сталеві Ст3; 

Швелер Ст3

ДК 021:2015: 14620000-

3 – Сплави

– 210 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-19-

002325-a

19.04.2021 19.04.2021 оголошено 

тендер

8a27558a383c443

082e46b79f7d490

c5

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-2021-04-19-002371-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-19-002371-a
https://prozorro.gov.ua/tender/77c6aeaaceaa4015bd1c517bbe4046e7
https://prozorro.gov.ua/tender/77c6aeaaceaa4015bd1c517bbe4046e7
https://prozorro.gov.ua/tender/77c6aeaaceaa4015bd1c517bbe4046e7
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-19-002325-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-19-002325-a
https://prozorro.gov.ua/tender/8a27558a383c443082e46b79f7d490c5
https://prozorro.gov.ua/tender/8a27558a383c443082e46b79f7d490c5
https://prozorro.gov.ua/tender/8a27558a383c443082e46b79f7d490c5


Круг Ст3, Ст45; Лист 

Ст3

ДК 021:2015: 14620000-

3 – Сплави

– 755 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-19-

001639-a

19.04.2021 19.04.2021 оголошено 

тендер

b2a56a0cf0e34bbd

8dd6b8aee5e720d

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"

Технічне обстеження, 

оцінка технічного 

стану та паспортизація 

будівель «Свято-

Миколаївська,18», 

«Онкодиспансер», 

«Міська лікарня 1000 

ліжок»,  «Центральна», 

«ПівнГЗК №2, «ДКМС-

80»

ДК 021:2015: 71240000-

2 – Архітектурні, 

інженерні та 

планувальні послуги

– 490 300 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-19-

001462-a

19.04.2021 19.04.2021 оголошено 

тендер

6571880e93324da

587ee95e8678598

5c

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"

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

– 2 807 000 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-15-

003190-c

15.04.2021 15.04.2021 оголошено 

тендер

d2b0697470564a1

ca23adb6d9416f1

66

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-19-001639-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-19-001639-a
https://prozorro.gov.ua/tender/b2a56a0cf0e34bbd8dd6b8aee5e720de
https://prozorro.gov.ua/tender/b2a56a0cf0e34bbd8dd6b8aee5e720de
https://prozorro.gov.ua/tender/b2a56a0cf0e34bbd8dd6b8aee5e720de
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-19-001462-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-19-001462-a
https://prozorro.gov.ua/tender/6571880e93324da587ee95e86785985c
https://prozorro.gov.ua/tender/6571880e93324da587ee95e86785985c
https://prozorro.gov.ua/tender/6571880e93324da587ee95e86785985c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-15-003190-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-15-003190-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d2b0697470564a1ca23adb6d9416f166
https://prozorro.gov.ua/tender/d2b0697470564a1ca23adb6d9416f166
https://prozorro.gov.ua/tender/d2b0697470564a1ca23adb6d9416f166


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

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-15-

003180-c

15.04.2021 15.04.2021 оголошено 

тендер

74b783f02ff2474e

8273a20b599ae0e

3

Кошти для виконання 

інвестиційної 

програми 2021 року

Послуги з пересилання 

відправлень 

«Укрпошта Експрес» 

та послуг «Кур’єрська 

доставка» і «Масовий 

кур’єрський забір або 

доставка»

ДК 021:2015: 64110000-

0 – Поштові послуги

– 50 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-15-

003096-c

15.04.2021 15.04.2021 оголошено 

тендер

43ab7252a7b9406

39a71ae8a3de635

b5

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Арматура 

трубопровідна. Для 

виконання робіт з 

переоснащення 

котельні "20 квартал", 

котельні "ЦГЗК", 

котельні "пологового 

будинку  №1"

ДК 021:2015: 42130000-

9 – Арматура 

трубопровідна: крани, 

вентилі, клапани та 

подібні пристрої

– 190 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-14-

004498-c

14.04.2021 14.04.2021 оголошено 

тендер

272cb774764944a

a9e63c13b6e9d3df

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-2021-04-15-003180-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-15-003180-c
https://prozorro.gov.ua/tender/74b783f02ff2474e8273a20b599ae0e3
https://prozorro.gov.ua/tender/74b783f02ff2474e8273a20b599ae0e3
https://prozorro.gov.ua/tender/74b783f02ff2474e8273a20b599ae0e3
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-15-003096-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-15-003096-c
https://prozorro.gov.ua/tender/43ab7252a7b940639a71ae8a3de635b5
https://prozorro.gov.ua/tender/43ab7252a7b940639a71ae8a3de635b5
https://prozorro.gov.ua/tender/43ab7252a7b940639a71ae8a3de635b5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-14-004498-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-14-004498-c
https://prozorro.gov.ua/tender/272cb774764944aa9e63c13b6e9d3df6
https://prozorro.gov.ua/tender/272cb774764944aa9e63c13b6e9d3df6
https://prozorro.gov.ua/tender/272cb774764944aa9e63c13b6e9d3df6


Проведення 

державного технічного 

огляду у зв’язку зі 

зняттям з обліку 

трактору колісного

ДК 021:2015: 71630000-

3 – Послуги з технічного 

огляду та 

випробовувань

– 1 525.32 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-14-

004264-c

14.04.2021 14.04.2021 оголошено 

тендер

1301ef3e9baf4c73

97729a32d7a38cf

6

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 відповідно до п. 

3 Порядку відомчої 

реєстрації та ведення 

обліку 

великотоннажних та 

інших технологічних 

транспортних засобів, 

затвердженого 

постановаю КМУ від 

06.01.2010 року за № 

8 реєстрація, 

перереєстрація, 

тимчасова реєстрація, 

взяття на облік та 

зняття з нього 

здійчснюється 

територіальними 

органами Держпраці 

через центри надання 
Послуги з монтажу та 

наладці охоронної 

сигналізації на 

об’єктах КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» котельня "Дитяча 

лікарня №4" за 

адресою : м.Кривий 

Ріг вул.Володимира 

Великого, буд.33д

ДК 021:2015: 35120000-

1 – Системи та пристрої 

нагляду та охорони

– 28 694 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-14-

004016-c

14.04.2021 14.04.2021 оголошено 

тендер

b5f7950c5537482

988b44123af8963

ed

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 у березні 

2021 були випадки 

крадіжок.

Інформаційно-

консультаційні 

послуги з питань 

антикорупційного 

менеджменту

ДК 021:2015: 80520000-

5 – Навчальні засоби

– 1 200 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-14-

000203-c

14.04.2021 14.04.2021 оголошено 

тендер

2ff4020b93f749fd

b3e0916ea1b7664

9

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-14-004264-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-14-004264-c
https://prozorro.gov.ua/tender/1301ef3e9baf4c7397729a32d7a38cf6
https://prozorro.gov.ua/tender/1301ef3e9baf4c7397729a32d7a38cf6
https://prozorro.gov.ua/tender/1301ef3e9baf4c7397729a32d7a38cf6
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-14-004016-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-14-004016-c
https://prozorro.gov.ua/tender/b5f7950c5537482988b44123af8963ed
https://prozorro.gov.ua/tender/b5f7950c5537482988b44123af8963ed
https://prozorro.gov.ua/tender/b5f7950c5537482988b44123af8963ed
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-14-000203-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-14-000203-c
https://prozorro.gov.ua/tender/2ff4020b93f749fdb3e0916ea1b76649
https://prozorro.gov.ua/tender/2ff4020b93f749fdb3e0916ea1b76649
https://prozorro.gov.ua/tender/2ff4020b93f749fdb3e0916ea1b76649


Експертиза робочого 

проєкту:"Техничне 

переоснащення 

котельні "ЦГЗК" з 

установкою пальників 

газових блочних КП-

630БР-510Е" за 

адресою, м.Кривий Ріг 

, вул.Двінська,110" на 

відповідність 

нормативних актів з 

охорони праці та 

промислової безпеки"

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 10 068 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-13-

005696-c

13.04.2021 13.04.2021 оголошено 

тендер

44ad29506646413

68b1473fae5070b

58

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги з 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; - 

ДК 021:2015: 79710000-

4 – Охоронні послуги

– 7 399.6 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-12-

001295-c

12.04.2021 12.04.2021 оголошено 

тендер

e24b0821141540a

29af8880dc57350

63

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 

замовником строків 

для проведення 

спрощеної закупівлі, у 

зв’язку із 

надходженням до 

підприємства заявок 

щодо відключення 

об’єктів від 

теплопостачання 

зазначених в договорі 

об’єктах.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-13-005696-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-13-005696-c
https://prozorro.gov.ua/tender/44ad2950664641368b1473fae5070b58
https://prozorro.gov.ua/tender/44ad2950664641368b1473fae5070b58
https://prozorro.gov.ua/tender/44ad2950664641368b1473fae5070b58
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-12-001295-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-12-001295-c
https://prozorro.gov.ua/tender/e24b0821141540a29af8880dc5735063
https://prozorro.gov.ua/tender/e24b0821141540a29af8880dc5735063
https://prozorro.gov.ua/tender/e24b0821141540a29af8880dc5735063


Послуги з 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 

ДК 021:2015: 79710000-

4 – Охоронні послуги

– 7 399.6 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-12-

000734-c

12.04.2021 12.04.2021 оголошено 

тендер

4a0e98b141b6488

9b6e5e1400f8eb51

a

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 

замовником строків 

для проведення 

спрощеної закупівлі, у 

звязку із 

надходженням до 

підприємства заявок 

щодо відключення 

об’єктів від 

теплопостачання 

зазначених в договорі 

об’єктах.

Послуга з 

централізованної 

охорони майна на 

об’єкті котельня 

"Дитяча лікарня №4" 

за адресою м.Кривий 

Ріг, вул. Володимира 

Великого,  буд.33д

ДК 021:2015: 79710000-

4 – Охоронні послуги

– 3 500 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-12-

000559-c

12.04.2021 12.04.2021 оголошено 

тендер

5c906bb7cef645be

95650ea57161189

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 у березні 

2021 були випадки 

крадіжок.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-12-000734-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-12-000734-c
https://prozorro.gov.ua/tender/4a0e98b141b64889b6e5e1400f8eb51a
https://prozorro.gov.ua/tender/4a0e98b141b64889b6e5e1400f8eb51a
https://prozorro.gov.ua/tender/4a0e98b141b64889b6e5e1400f8eb51a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-12-000559-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-12-000559-c
https://prozorro.gov.ua/tender/5c906bb7cef645be95650ea571611892
https://prozorro.gov.ua/tender/5c906bb7cef645be95650ea571611892
https://prozorro.gov.ua/tender/5c906bb7cef645be95650ea571611892


Послуга з доступу до 

мережі інтернет за 

адресою м.Кривий Ріг  

вул.Юрія Сича,4

ДК 021:2015: 72410000-

7 – Послуги провайдерів

– 5 160 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-12-

000370-c

12.04.2021 12.04.2021 оголошено 

тендер

ba69af966c7d44fa

91133f4d7be0d16

6

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, 

оскільки послуги 

можуть бути надані 

виключно певним 

субєктом 

гоподарювання, 

додатково для 

недопущення 

додаткових витрат  

щодо підключення до 

мережі Інтернет.

Труби сталеві 

електрозварні 

прямошовні Ф 219, 

273, 325 та 426 по 

ГОСТ 10704-91/ГОСТ 

10705-80

ДК 021:2015: 44160000-

9 – Магістралі, 

трубопроводи, труби, 

обсадні труби, тюбінги 

та супутні вироби

– 999 873.6 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-08-

007040-a

08.04.2021 08.04.2021 оголошено 

тендер

e941d4dc30e9485

aa81f2f0261828b7

5

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

абз. 1 п. 3 ч. 7 ст. 3 

Закону України «Про 

публічні закупівлі» 

оскільки виникли 

об’єктивні обставини, 

що унеможливлюють 

дотримання 

Замовником строків 

для проведення 

спрощеної закупівлі, а 

саме Замовником 

09.12.2020 р. було 

оголошено закупівлю 

за №  UA-2020-12-09-

012888-c «Труби 

сталеві електрозварні 

прямошовні Ф 219, 

273, 325, 377 та 426 по 

ГОСТ 10704-91/ГОСТ 

10705-80» в кількості 

367,24 тонни. У 

зв’язку з відсутністю 

Учасників, процедура 

не відбулась. 

Повторно  15.01.2021 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-12-000370-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-12-000370-c
https://prozorro.gov.ua/tender/ba69af966c7d44fa91133f4d7be0d166
https://prozorro.gov.ua/tender/ba69af966c7d44fa91133f4d7be0d166
https://prozorro.gov.ua/tender/ba69af966c7d44fa91133f4d7be0d166
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-08-007040-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-08-007040-a
https://prozorro.gov.ua/tender/e941d4dc30e9485aa81f2f0261828b75
https://prozorro.gov.ua/tender/e941d4dc30e9485aa81f2f0261828b75
https://prozorro.gov.ua/tender/e941d4dc30e9485aa81f2f0261828b75


Плити перекриття 

лотків П21-8 та лоток 

Л25-8

ДК 021:2015: 44210000-

5 – Конструкції та їх 

частини

– 996 324.48 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-08-

005302-a

08.04.2021 08.04.2021 оголошено 

тендер

1acf1b0a8eca4b88

be62cd9ea77cb05

0

Звіт про укладений 

договір абз. 1 п. 3 ч. 7 

ст. 3 ЗУ "Про публічні 

закупівлі", 

виникнення 

обєктивних обставин, 

що унеможливлюють 

достримання 

замовником строків 

для проведення 

спрощеної закупівлі, 

підприємством 

24.03.2021 року було 

оголошено спрощену 

закупівлю на 

придбання плитів 

перекриття лотків та 

лотків, але у звязку з 

відсутністю 

Учасників закупівля 

не відбулась, тому для 

виконання ремонтих 

робіт було прийнято 

рішення про 

укладення прямого 

Договору на 

закупівлю продукції
Послуги з доступу до 

мережі інтернет за 

адресою м.Кривий Ріг  

вул.Гірників,19  

приміщення 2

ДК 021:2015: 72410000-

7 – Послуги провайдерів

– 4 200 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-08-

005263-a

08.04.2021 08.04.2021 оголошено 

тендер

2fcdb1da30c742c5

bc76975c14efe3cc

Звіт про укладений 

договір абз. 3 п. 2 ч. 7 

ст. 3 ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Послуги з ремонту та 

технічного 

випробування й 

аналізування 

лічильників

ДК 021:2015: 50410000-

2 – Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних приладів

– 5 448 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-08-

004189-a

08.04.2021 08.04.2021 оголошено 

тендер

aacb04e3444448a

895a0cf2f92ee623

0

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 ремонт 

лічильника може 

виконати лише 

офіційний 

виробником з 

сервісним 

обслуговуванням та 

ремонтом - ТОВ 

"Елгама - 

Електроніка"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-08-005302-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-08-005302-a
https://prozorro.gov.ua/tender/1acf1b0a8eca4b88be62cd9ea77cb050
https://prozorro.gov.ua/tender/1acf1b0a8eca4b88be62cd9ea77cb050
https://prozorro.gov.ua/tender/1acf1b0a8eca4b88be62cd9ea77cb050
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-08-005263-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-08-005263-a
https://prozorro.gov.ua/tender/2fcdb1da30c742c5bc76975c14efe3cc
https://prozorro.gov.ua/tender/2fcdb1da30c742c5bc76975c14efe3cc
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-08-004189-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-08-004189-a
https://prozorro.gov.ua/tender/aacb04e3444448a895a0cf2f92ee6230
https://prozorro.gov.ua/tender/aacb04e3444448a895a0cf2f92ee6230
https://prozorro.gov.ua/tender/aacb04e3444448a895a0cf2f92ee6230


Послуги з навчання з 

охорони праці

ДК 021:2015: 80510000-

2 – Послуги з 

професійної підготовки 

спеціалістів

– 19 200 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-08-

003475-a

08.04.2021 08.04.2021 оголошено 

тендер

c4b60ff39b274c14

8a2bb4e2f3955d8

2

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги з дератизації  

та дезінсекції в 

будівлях та 

приміщеннях 

підприємства

ДК 021:2015: 90920000-

2 – Послуги із санітарно-

гігієнічної обробки 

приміщень

– 2 403.22 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-08-

003182-a

08.04.2021 08.04.2021 оголошено 

тендер

822a06eb63e1483f

84a3d5729b173b5

e

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуга з розробки( 

передачі) науково-

технічної продукції

ДК 021:2015: 73210000-

7 – Консультаційні 

послуги у сфері 

наукових досліджень

– 25 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-08-

002047-a

08.04.2021 08.04.2021 оголошено 

тендер

9af7ca1ac25f4b13

a05c63732ec5a4d

6

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Кондиціонери (спліт-

система) з доставкою 

та установкою

ДК 021:2015: 42510000-

4 – Теплообмінники, 

кондиціонери повітря, 

холодильне обладнання 

та фільтрувальні 

пристрої

– 228 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-08-

001595-a

08.04.2021 08.04.2021 оголошено 

тендер

19715d51aebd4fc

8b32e9b66efba923

8

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"

Пружина до 

регулятора тиску

ДК 021:2015: 44550000-

0 – Пружини

– 9 195 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-08-

000070-a

08.04.2021 08.04.2021 оголошено 

тендер

07af82033495459

9af9857e96bd64b

15

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Журнали обліку ДК 021:2015: 22810000-

1 – Паперові чи 

картонні реєстраційні 

журнали

– 5 426.8 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-07-

008670-a

07.04.2021 07.04.2021 оголошено 

тендер

00f295316aca4d3

9b4c5aca477cdfdb

d

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Розпломбування та 

подальше 

опломбування вузла 

обліку за адресою 

м.Кривий Ріг, вул. 

Володимира 

Терещенка, 27а

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 745.38 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-07-

008318-a

07.04.2021 07.04.2021 оголошено 

тендер

4314e43fac99462

1a2579b7ed8484d

b0

Звіт про укладений 

договір абз. 3 п. 2 ч. 7 

ст. 3 ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Акумулятор AZBIST 

Super AGM AZAGM-

1270F2

ДК 021:2015: 31430000-

9 – Електричні 

акумулятори

– 458.4 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-07-

007952-a

07.04.2021 07.04.2021 оголошено 

тендер

0e1603b8c85949f

9bce3817ec9e6e90

3

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-08-003475-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-08-003475-a
https://prozorro.gov.ua/tender/c4b60ff39b274c148a2bb4e2f3955d82
https://prozorro.gov.ua/tender/c4b60ff39b274c148a2bb4e2f3955d82
https://prozorro.gov.ua/tender/c4b60ff39b274c148a2bb4e2f3955d82
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-08-003182-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-08-003182-a
https://prozorro.gov.ua/tender/822a06eb63e1483f84a3d5729b173b5e
https://prozorro.gov.ua/tender/822a06eb63e1483f84a3d5729b173b5e
https://prozorro.gov.ua/tender/822a06eb63e1483f84a3d5729b173b5e
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-08-002047-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-08-002047-a
https://prozorro.gov.ua/tender/9af7ca1ac25f4b13a05c63732ec5a4d6
https://prozorro.gov.ua/tender/9af7ca1ac25f4b13a05c63732ec5a4d6
https://prozorro.gov.ua/tender/9af7ca1ac25f4b13a05c63732ec5a4d6
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-08-001595-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-08-001595-a
https://prozorro.gov.ua/tender/19715d51aebd4fc8b32e9b66efba9238
https://prozorro.gov.ua/tender/19715d51aebd4fc8b32e9b66efba9238
https://prozorro.gov.ua/tender/19715d51aebd4fc8b32e9b66efba9238
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-08-000070-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-08-000070-a
https://prozorro.gov.ua/tender/07af820334954599af9857e96bd64b15
https://prozorro.gov.ua/tender/07af820334954599af9857e96bd64b15
https://prozorro.gov.ua/tender/07af820334954599af9857e96bd64b15
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-07-008670-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-07-008670-a
https://prozorro.gov.ua/tender/00f295316aca4d39b4c5aca477cdfdbd
https://prozorro.gov.ua/tender/00f295316aca4d39b4c5aca477cdfdbd
https://prozorro.gov.ua/tender/00f295316aca4d39b4c5aca477cdfdbd
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-07-008318-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-07-008318-a
https://prozorro.gov.ua/tender/4314e43fac994621a2579b7ed8484db0
https://prozorro.gov.ua/tender/4314e43fac994621a2579b7ed8484db0
https://prozorro.gov.ua/tender/4314e43fac994621a2579b7ed8484db0
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-07-007952-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-07-007952-a
https://prozorro.gov.ua/tender/0e1603b8c85949f9bce3817ec9e6e903
https://prozorro.gov.ua/tender/0e1603b8c85949f9bce3817ec9e6e903
https://prozorro.gov.ua/tender/0e1603b8c85949f9bce3817ec9e6e903


Послуги з монтажу 

охоронної сигналізації 

та централізована 

охорона майна на 

об’єктах КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» з подальшою 

охороною

ДК 021:2015: 35120000-

1 – Системи та пристрої 

нагляду та охорони

– 320 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-07-

007557-a

07.04.2021 07.04.2021 оголошено 

тендер

d01dd66bf8694bc

782eec0244794f80

7

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 Квітень, 2021 UA-P-2021-04-06-

005415-a

06.04.2021 06.04.2021 оголошено 

тендер

595e618a66d04c0

cb25d18e4e98936f

6

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

Кутик сталеві Ст3; 

Швелер Ст3

ДК 021:2015: 14620000-

3 – Сплави

– 210 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-06-

003161-a

06.04.2021 06.04.2021 оголошено 

тендер

9ceae468c7be4128

a7ce435dfed1c148

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-2021-04-07-007557-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-07-007557-a
https://prozorro.gov.ua/tender/d01dd66bf8694bc782eec0244794f807
https://prozorro.gov.ua/tender/d01dd66bf8694bc782eec0244794f807
https://prozorro.gov.ua/tender/d01dd66bf8694bc782eec0244794f807
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-06-005415-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-06-005415-a
https://prozorro.gov.ua/tender/595e618a66d04c0cb25d18e4e98936f6
https://prozorro.gov.ua/tender/595e618a66d04c0cb25d18e4e98936f6
https://prozorro.gov.ua/tender/595e618a66d04c0cb25d18e4e98936f6
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-06-003161-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-06-003161-a
https://prozorro.gov.ua/tender/9ceae468c7be4128a7ce435dfed1c148
https://prozorro.gov.ua/tender/9ceae468c7be4128a7ce435dfed1c148


Круг Ст3, Ст45; Лист 

Ст3

ДК 021:2015: 14620000-

3 – Сплави

– 755 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-06-

002992-a

06.04.2021 06.04.2021 оголошено 

тендер

0c68f175fc4845bb

9829fe66cf9901b4

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» є замовником який 

здійснює діяльність в 

окремих сферах 

господарювання. 

Згідно пункту 2 

частини першої статті 

3 Закону України від 

25 грудня 2015 року 

№922-VIII «Про 

публічні закупівлі», 

дана закупівля не 

перевищує вартісних 

меж тому проводиться 

у відповідності до 

статті 14 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги по 

консультуванню з 

проблемних питань 

оподаткування та 

обліку

ДК 021:2015: 80520000-

5 – Навчальні засоби

– 2 190 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-06-

002843-a

06.04.2021 06.04.2021 оголошено 

тендер

5c90ef38eaba4dbb

b4e6b4bf7c15815

6

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Проведення 

спеціальної підготовки 

осіб, що залучаються 

до проведення 

інструктажів, 

навчання і перевірки 

знань з питань 

цивільного захисту, 

пожежної та 

техногенної безпеки

ДК 021:2015: 80520000-

5 – Навчальні засоби

– 432 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-06-

002413-a

06.04.2021 06.04.2021 оголошено 

тендер

9d6b7d0539b442b

dae2c7e586b90e9

8c

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-06-002992-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-06-002992-a
https://prozorro.gov.ua/tender/0c68f175fc4845bb9829fe66cf9901b4
https://prozorro.gov.ua/tender/0c68f175fc4845bb9829fe66cf9901b4
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-06-002843-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-06-002843-a
https://prozorro.gov.ua/tender/5c90ef38eaba4dbbb4e6b4bf7c158156
https://prozorro.gov.ua/tender/5c90ef38eaba4dbbb4e6b4bf7c158156
https://prozorro.gov.ua/tender/5c90ef38eaba4dbbb4e6b4bf7c158156
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-06-002413-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-06-002413-a
https://prozorro.gov.ua/tender/9d6b7d0539b442bdae2c7e586b90e98c
https://prozorro.gov.ua/tender/9d6b7d0539b442bdae2c7e586b90e98c
https://prozorro.gov.ua/tender/9d6b7d0539b442bdae2c7e586b90e98c


Послуги з 

виготовлення 

технічної документації 

із землеустрою щодо 

встановлення 

(відновлення) меж 

земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)

ДК 021:2015: 71250000-

5 – Архітектурні, 

інженерні та геодезичні 

послуги

– 129 500 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-06-

001901-a

06.04.2021 06.04.2021 оголошено 

тендер

4d785340d83c4da

dabf2ae66acc13a9

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"

Мийні засоби ДК 021:2015: 39830000-

9 – Продукція для 

чищення

– 28 451 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-05-

005504-a

05.04.2021 05.04.2021 оголошено 

тендер

7b3d718df24744d

0b27dd8a6c0c01e

a0

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги з розширення 

сфери вимірювальних 

можливостей 

лабораторії ТДНК на 

відповідність вимогам 

ДСТУ ISO 10012:2005

ДК 021:2015: 71730000-

4 – Послуги 

промислового контролю

– 10 951.68 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-05-

004942-a

05.04.2021 05.04.2021 оголошено 

тендер

a8314d4b301748f

387d2d38931dc39

7c

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Лічильник з 

передавачем імпульсів 

та насос дозатор

ДК 021:2015: 38420000-

5 – Прилади для 

вимірювання витрати, 

рівня та тиску рідин і 

газів

– 28 311 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-05-

002845-a

05.04.2021 05.04.2021 оголошено 

тендер

c0855c8c16104ab

599e05a9cec4499

24

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-06-001901-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-06-001901-a
https://prozorro.gov.ua/tender/4d785340d83c4dadabf2ae66acc13a90
https://prozorro.gov.ua/tender/4d785340d83c4dadabf2ae66acc13a90
https://prozorro.gov.ua/tender/4d785340d83c4dadabf2ae66acc13a90
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-05-005504-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-05-005504-a
https://prozorro.gov.ua/tender/7b3d718df24744d0b27dd8a6c0c01ea0
https://prozorro.gov.ua/tender/7b3d718df24744d0b27dd8a6c0c01ea0
https://prozorro.gov.ua/tender/7b3d718df24744d0b27dd8a6c0c01ea0
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-05-004942-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-05-004942-a
https://prozorro.gov.ua/tender/a8314d4b301748f387d2d38931dc397c
https://prozorro.gov.ua/tender/a8314d4b301748f387d2d38931dc397c
https://prozorro.gov.ua/tender/a8314d4b301748f387d2d38931dc397c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-05-002845-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-05-002845-a
https://prozorro.gov.ua/tender/c0855c8c16104ab599e05a9cec449924
https://prozorro.gov.ua/tender/c0855c8c16104ab599e05a9cec449924
https://prozorro.gov.ua/tender/c0855c8c16104ab599e05a9cec449924


Мертель шамотний, 

заповнювач 

шамотний, глина 

шамотна

ДК 021:2015: 14220000-

9 – Глина та каолін

– 92 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-05-

002685-a

05.04.2021 05.04.2021 оголошено 

тендер

1fb37bd313a8477

58ee1baab458517

ca

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"

Перетворювач П112-

10-6/2 та  П112-5-10/2

ДК 021:2015: 38340000-

0 – Прилади для 

вимірювання величин

– 11 200 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-05-

001742-a

05.04.2021 05.04.2021 оголошено 

тендер

04d705f198234bf

4b946bd12ae0a52

77

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-2021-04-05-002685-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-05-002685-a
https://prozorro.gov.ua/tender/1fb37bd313a847758ee1baab458517ca
https://prozorro.gov.ua/tender/1fb37bd313a847758ee1baab458517ca
https://prozorro.gov.ua/tender/1fb37bd313a847758ee1baab458517ca
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-05-001742-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-05-001742-a
https://prozorro.gov.ua/tender/04d705f198234bf4b946bd12ae0a5277
https://prozorro.gov.ua/tender/04d705f198234bf4b946bd12ae0a5277
https://prozorro.gov.ua/tender/04d705f198234bf4b946bd12ae0a5277


Страхування об’єктів 

оренди якими 

користується КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а»

ДК 021:2015: 66510000-

8 – Страхові послуги

– 11 200 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-01-

004875-a

01.04.2021 01.04.2021 оголошено 

тендер

94de2dd97faf4889

b72da29078d165e

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"

Проведення 

періодичного 

медичного огляду  

працівників певних 

категорій у кількості 

946 осіб, з них 398 

жінок

ДК 021:2015: 85110000-

3 – Послуги лікувальних 

закладів та супутні 

послуги

– 250 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Квітень, 2021 UA-P-2021-04-01-

002921-a

01.04.2021 01.04.2021 оголошено 

тендер

8308eaaeb2f64082

8172383f7a15df3a

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-2021-04-01-004875-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-01-004875-a
https://prozorro.gov.ua/tender/94de2dd97faf4889b72da29078d165e0
https://prozorro.gov.ua/tender/94de2dd97faf4889b72da29078d165e0
https://prozorro.gov.ua/tender/94de2dd97faf4889b72da29078d165e0
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-01-002921-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-04-01-002921-a
https://prozorro.gov.ua/tender/8308eaaeb2f640828172383f7a15df3a
https://prozorro.gov.ua/tender/8308eaaeb2f640828172383f7a15df3a



