
на 2021 рік ТРАВЕНЬ

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:

Надання 

комунікаційних 

послуг за адресами : 

м.Кривий Ріг 

вул.Черкасова, б.52; 

вул. Володимира 

Терещенка, б.27А; 

пр.Гагаріна, б.57А; 

вул.Двінська, 

ЦГОК;провулок 

Дежньова,9; 

вул.Дунайська, б.43; 

вул.Криворіжсталі, 

б.1А; вул.Матусевича, 

б.31; вул.Миколи 

Світальського, б.5А; 

вул.Олександра 

Васякіна, б.5; 

вул.Прорізна, б.87; 

вул.Пушкіна, б.36А; 

вул. Рудна; вул.Свято-

Миколаївська,б.18; 

вул.Телевізійна, б.3; 

вул. Технічна; вул. 

Юрія Камінського, 

б.3; вул.Черкасова, 

б.2А

ДК 021:2015: 64210000-

1 – Послуги 

телефонного зв’язку та 

передачі даних

– 350 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-31-

002300-a

31.05.2021 31.05.2021 оголошено 

тендер

99d999c94f45478

2b389dad03f49c6

4b

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, також  

для недопущення 

додаткових витрат 

пов’язаних зі зміною 

оператора 

комунікаційних мереж 

(службова записка від 

головного енергетика 

за № 2242 від 

27.04.2021р.)

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-2021-05-31-002300-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-31-002300-a
https://prozorro.gov.ua/tender/99d999c94f454782b389dad03f49c64b
https://prozorro.gov.ua/tender/99d999c94f454782b389dad03f49c64b
https://prozorro.gov.ua/tender/99d999c94f454782b389dad03f49c64b


Сітка рабиця 

оцинкована

ДК 021:2015: 44310000-

6 – Вироби з дроту

– 63 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Травень, 2021 UA-P-2021-05-31-

002063-a

31.05.2021 31.05.2021 оголошено 

тендер

1202e9d4c77e401

3bda11303f68ca4

40

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 навчання з 

професійно-технічної 

підготовки з професії 

машиніст крана

ДК 021:2015: 80510000-

2 – Послуги з 

професійної підготовки 

спеціалістів

– 2 500 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-31-

001942-a

31.05.2021 31.05.2021 оголошено 

тендер

080a6a755da34c7

eaec82b08034bf69

9

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

абз. 1 п. 3 ч. 7 ст. 3 

Закону України «Про 

публічні закупівлі» у 

зв’язку з придбанням 

за кошти 

Інвестоційної 

програми 2021 року 

крану МАЗ КС 45729 

А-С, існує нагальна 

потреба у проведенні 

у найкоротший термін 

навчання  з професії 

машиніст крану 

(кранівник), що 

унеможливлює 

дотримання 

замовником строків 

для проведення 

спрощеної закупівлі.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-31-002063-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-31-002063-a
https://prozorro.gov.ua/tender/1202e9d4c77e4013bda11303f68ca440
https://prozorro.gov.ua/tender/1202e9d4c77e4013bda11303f68ca440
https://prozorro.gov.ua/tender/1202e9d4c77e4013bda11303f68ca440
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-31-001942-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-31-001942-a
https://prozorro.gov.ua/tender/080a6a755da34c7eaec82b08034bf699
https://prozorro.gov.ua/tender/080a6a755da34c7eaec82b08034bf699
https://prozorro.gov.ua/tender/080a6a755da34c7eaec82b08034bf699


Еластична вставка 

муфти FLENDER N-

EUPEX

ДК 021:2015: 19510000-

4 – Гумові вироби

– 14 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Травень, 2021 UA-P-2021-05-27-

002545-a

27.05.2021 27.05.2021 оголошено 

тендер

5c7671b871ed42f

a9a11b282a26e1d

c5

Допорогова закупівлі, 

яка проводиться 

відповідно до 

Інструкції про 

порядок використання 

електронної системи 

закупівель у разі 

здійснення закупівель, 

вартість яких є 

меншою за вартість, 

що встановлена в 

частині 3 статті 3 

Закону, затверджено 

Наказом Державного 

підприємства 

«ПРОЗОРРО» від 

19.03.2019 р. № 10 (Зі 

змінами внесеними 

Наказом ДП 

"Прозорро" № 18 від 

17.04.2020)

Послуги з проведення 

навчання за 

програмою «Пожежно-

технічний мінімум»

ДК 021:2015: 80510000-

2 – Послуги з 

професійної підготовки 

спеціалістів

– 27 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Травень, 2021 UA-P-2021-05-27-

000492-a

27.05.2021 27.05.2021 оголошено 

тендер

e576d76a8b8842e

db83a25c4f06af38

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"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-27-002545-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-27-002545-a
https://prozorro.gov.ua/tender/5c7671b871ed42fa9a11b282a26e1dc5
https://prozorro.gov.ua/tender/5c7671b871ed42fa9a11b282a26e1dc5
https://prozorro.gov.ua/tender/5c7671b871ed42fa9a11b282a26e1dc5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-27-000492-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-27-000492-a
https://prozorro.gov.ua/tender/e576d76a8b8842edb83a25c4f06af383
https://prozorro.gov.ua/tender/e576d76a8b8842edb83a25c4f06af383
https://prozorro.gov.ua/tender/e576d76a8b8842edb83a25c4f06af383


Розпломбування та 

подальше 

опломбування вузла 

обліку з послідуючим 

проведенням 

позачергової технічної 

перевірки 

правильності роботи 

лічильника 

електроенергії за 

адресою м.Кривий Ріг, 

пл.30-річчя 

Перемоги,2л

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 1 253.66 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-27-

000133-a

27.05.2021 27.05.2021 оголошено 

тендер

e0c3c1cd5dde404

1a892b5876857bd

98

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Технічне обстеження, 

та виготовлення 

проекту демонтажу 

будівель:   «Виробниче 

приміщення ТРП-48»,   

«Виробниче 

приміщення ТРП-52»,   

«Виробниче 

приміщення ТРП-53», 

«Виробниче 

приміщення ТРП-

115».

ДК 021:2015: 71630000-

3 – Послуги з технічного 

огляду та 

випробовувань

– 55 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Травень, 2021 UA-P-2021-05-26-

003000-a

26.05.2021 26.05.2021 оголошено 

тендер

2f5c983e7d234cab

a20806a3f67da89

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"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-27-000133-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-27-000133-a
https://prozorro.gov.ua/tender/e0c3c1cd5dde4041a892b5876857bd98
https://prozorro.gov.ua/tender/e0c3c1cd5dde4041a892b5876857bd98
https://prozorro.gov.ua/tender/e0c3c1cd5dde4041a892b5876857bd98
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-26-003000-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-26-003000-a
https://prozorro.gov.ua/tender/2f5c983e7d234caba20806a3f67da892
https://prozorro.gov.ua/tender/2f5c983e7d234caba20806a3f67da892
https://prozorro.gov.ua/tender/2f5c983e7d234caba20806a3f67da892


Протигаз цивільний 

ГП-7

ДК 021:2015: 35810000-

5 – Індивідуальне 

обмундирування

– 40 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Травень, 2021 UA-P-2021-05-26-

002031-a

26.05.2021 26.05.2021 оголошено 

тендер

1b8cd4aacc9d4a2

2983597c8f813f43

c

Допорогова закупівлі, 

яка проводиться 

відповідно до 

Інструкції про 

порядок використання 

електронної системи 

закупівель у разі 

здійснення закупівель, 

вартість яких є 

меншою за вартість, 

що встановлена в 

частині 3 статті 3 

Закону, затверджено 

Наказом Державного 

підприємства 

«ПРОЗОРРО» від 

19.03.2019 р. № 10 (Зі 

змінами внесеними 

Наказом ДП 

"Прозорро" № 18 від 

17.04.2020)

Послуга з 

розпломбування та 

подальшого 

опломбування  

трифазного засобу 

обліку  на об’єкті 

КПТМ"Криворіжтепло

мережа" за адресою 

м.Кривий Ріг 

вул.Обнорського,78

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 1 426.56 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-26-

000961-a

26.05.2021 26.05.2021 оголошено 

тендер

0ba782b8002248f

9b5979a81dd09b3

2e

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-26-002031-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-26-002031-a
https://prozorro.gov.ua/tender/1b8cd4aacc9d4a22983597c8f813f43c
https://prozorro.gov.ua/tender/1b8cd4aacc9d4a22983597c8f813f43c
https://prozorro.gov.ua/tender/1b8cd4aacc9d4a22983597c8f813f43c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-26-000961-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-26-000961-a
https://prozorro.gov.ua/tender/0ba782b8002248f9b5979a81dd09b32e
https://prozorro.gov.ua/tender/0ba782b8002248f9b5979a81dd09b32e
https://prozorro.gov.ua/tender/0ba782b8002248f9b5979a81dd09b32e


Первинний технічний 

огляд крану МАЗ КС 

45729 А-С

ДК 021:2015: 71630000-

3 – Послуги з технічного 

огляду та 

випробовувань

– 2 050.13 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-26-

000563-a

26.05.2021 26.05.2021 оголошено 

тендер

089f81859137475

5b887690884fae5

78

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

абз. 1 п. 3 ч. 7 ст. 3 

Закону України «Про 

публічні закупівлі» у 

зв’язку з придбанням 

за кошти 

Інвестоційної 

програми 2021 року, 

існує нагальна 

потреба у проведенні 

у найкоротший термін 

первинного 

технічного огляду 

крану МАЗ КС 45729 

А-С, що 

унеможливлює 

дотримання 

замовником строків 

для проведення 

спрощеної закупівлі.

Світильники, лампи та 

кабельно-

провідникова 

продукція

ДК 021:2015: 31510000-

4 – Електричні лампи 

розжарення

– 11 465.78 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-26-

000401-a

26.05.2021 26.05.2021 оголошено 

тендер

5483bc25fab842f4

a09d4a3e45512b2

b

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Аренда автомобільної 

вишки 

вантажопідйомність 

люльки 200кг висота 

підйому 18м

ДК 021:2015: 45510000-

5 – Прокат підіймальних 

кранів із оператором

– 200 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Травень, 2021 UA-P-2021-05-26-

000230-a

26.05.2021 26.05.2021 оголошено 

тендер

e6e2bffdeb894f58

b006f6fcc737498f

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-2021-05-26-000563-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-26-000563-a
https://prozorro.gov.ua/tender/089f818591374755b887690884fae578
https://prozorro.gov.ua/tender/089f818591374755b887690884fae578
https://prozorro.gov.ua/tender/089f818591374755b887690884fae578
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-26-000401-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-26-000401-a
https://prozorro.gov.ua/tender/5483bc25fab842f4a09d4a3e45512b2b
https://prozorro.gov.ua/tender/5483bc25fab842f4a09d4a3e45512b2b
https://prozorro.gov.ua/tender/5483bc25fab842f4a09d4a3e45512b2b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-26-000230-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-26-000230-a
https://prozorro.gov.ua/tender/e6e2bffdeb894f58b006f6fcc737498f
https://prozorro.gov.ua/tender/e6e2bffdeb894f58b006f6fcc737498f


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

– 300 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Травень, 2021 UA-P-2021-05-25-

002298-a

25.05.2021 25.05.2021 оголошено 

тендер

070a5f5087024ab

39fcc8c9519a9b45

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"

Газовий мультиблок 

DUNGS MBC-700-SE-

S22; Газовий 

мультиблок DUNGS 

MB-VEF 420 B01 S10; 

Стабілізатор - 

регулятор тиску газу з 

вбудованим фільтром 

Giuliani Anello 

FSDC50/CE Р1 max = 

200 mbar; P2 = 12 – 30 

mbar; під’єднання Rp 

2"

ДК 021:2015: 38420000-

5 – Прилади для 

вимірювання витрати, 

рівня та тиску рідин і 

газів

– 120 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Травень, 2021 UA-P-2021-05-24-

002999-a

24.05.2021 24.05.2021 оголошено 

тендер

4de4c1617422438

b936d6361699c88

05

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"

Ліцензійне право на 

використання ПК 

"Пуск-

Інтелектуальний 

кошторис" ("Тендер-

Контракт-

Інтелектуальні 

Будівельні Кошториси-

Профісіонал")

ДК 021:2015: 72260000-

5 – Послуги, пов’язані з 

програмним 

забезпеченням

– 6 909.82 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-24-

000416-a

24.05.2021 24.05.2021 оголошено 

тендер

7b83927f96ef4c22

b03bc223a29e7f9

0

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-25-002298-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-25-002298-a
https://prozorro.gov.ua/tender/070a5f5087024ab39fcc8c9519a9b45c
https://prozorro.gov.ua/tender/070a5f5087024ab39fcc8c9519a9b45c
https://prozorro.gov.ua/tender/070a5f5087024ab39fcc8c9519a9b45c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-24-002999-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-24-002999-a
https://prozorro.gov.ua/tender/4de4c1617422438b936d6361699c8805
https://prozorro.gov.ua/tender/4de4c1617422438b936d6361699c8805
https://prozorro.gov.ua/tender/4de4c1617422438b936d6361699c8805
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-24-000416-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-24-000416-a
https://prozorro.gov.ua/tender/7b83927f96ef4c22b03bc223a29e7f90
https://prozorro.gov.ua/tender/7b83927f96ef4c22b03bc223a29e7f90
https://prozorro.gov.ua/tender/7b83927f96ef4c22b03bc223a29e7f90


Абонентне 

післягарантійне 

обслуговування 

програмного 

комплексу -"Пуск-

Інтелектуальний 

кошторис" ("Тендер-

Контракт-

Інтелектуальні 

Будівельні Кошториси-

Профісіонал"

ДК 021:2015: 72260000-

5 – Послуги, пов’язані з 

програмним 

забезпеченням

– 6 029.38 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-24-

000272-a

24.05.2021 24.05.2021 оголошено 

тендер

d72ce96354de43b

5824682f3266dfec

3

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Технічне обстеження, 

оцінка технічного 

стану та паспортизація 

споруд димових труб  - 

4 шт котельні "КМК"

ДК 021:2015: 71630000-

3 – Послуги з технічного 

огляду та 

випробовувань

– 150 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Травень, 2021 UA-P-2021-05-20-

008357-b

20.05.2021 20.05.2021 оголошено 

тендер

14d036efe5784b7a

a8ee75e27500734

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"

Послуга з доступу до 

мережі інтернет за 

адресою м.Кривий Ріг  

вул. Рудна,53

ДК 021:2015: 72410000-

7 – Послуги провайдерів

– 4 200 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-20-

007098-b

20.05.2021 20.05.2021 оголошено 

тендер

1a8658a4686f4a6a

9348bf74a6a3ccb6

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-2021-05-24-000272-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-24-000272-a
https://prozorro.gov.ua/tender/d72ce96354de43b5824682f3266dfec3
https://prozorro.gov.ua/tender/d72ce96354de43b5824682f3266dfec3
https://prozorro.gov.ua/tender/d72ce96354de43b5824682f3266dfec3
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-20-008357-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-20-008357-b
https://prozorro.gov.ua/tender/14d036efe5784b7aa8ee75e27500734c
https://prozorro.gov.ua/tender/14d036efe5784b7aa8ee75e27500734c
https://prozorro.gov.ua/tender/14d036efe5784b7aa8ee75e27500734c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-20-007098-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-20-007098-b
https://prozorro.gov.ua/tender/1a8658a4686f4a6a9348bf74a6a3ccb6
https://prozorro.gov.ua/tender/1a8658a4686f4a6a9348bf74a6a3ccb6


Надання глобальних 

телекомунікаційних 

послуг за кодом 0-800 

гаряча лінія "Кол-

центр" за адресою: 

м.Кривий Ріг вул. 

Пушкіна, 36а

ДК 021:2015: 64210000-

1 – Послуги 

телефонного зв’язку та 

передачі даних

– 40 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-20-

006608-b

20.05.2021 20.05.2021 оголошено 

тендер

c417bf937b424d7

88ff16b40c671e10

a

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуга з доступу до 

мережі інтернет за 

адресою м.Кривий Ріг  

вул.Юрія 

Камінського,3; вул. 

Кобилянського,152Б; 

вул.Обнорського, 78А; 

вул.Співдружності, 

106А; вул.Сича,4а.

ДК 021:2015: 72410000-

7 – Послуги провайдерів

– 25 800 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-20-

006130-b

20.05.2021 20.05.2021 оголошено 

тендер

615e4896b121476

bbc08c644a9c551

71

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.

Роботи з ремонт 

м’якої покрівлі будівлі 

котельні «КМК»  

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а», м. Кривий Ріг 

(інв.№ 10310074)

ДК 021:2015: 45260000-

7 – Покрівельні роботи 

та інші спеціалізовані 

будівельні роботи

– 1 536 829.2 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Травень, 2021 UA-P-2021-05-19-

010186-b

19.05.2021 19.05.2021 оголошено 

тендер

f30040c9a551426

a88d618bded2bfb

5a

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-2021-05-20-006608-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-20-006608-b
https://prozorro.gov.ua/tender/c417bf937b424d788ff16b40c671e10a
https://prozorro.gov.ua/tender/c417bf937b424d788ff16b40c671e10a
https://prozorro.gov.ua/tender/c417bf937b424d788ff16b40c671e10a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-20-006130-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-20-006130-b
https://prozorro.gov.ua/tender/615e4896b121476bbc08c644a9c55171
https://prozorro.gov.ua/tender/615e4896b121476bbc08c644a9c55171
https://prozorro.gov.ua/tender/615e4896b121476bbc08c644a9c55171
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-19-010186-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-19-010186-b
https://prozorro.gov.ua/tender/f30040c9a551426a88d618bded2bfb5a
https://prozorro.gov.ua/tender/f30040c9a551426a88d618bded2bfb5a
https://prozorro.gov.ua/tender/f30040c9a551426a88d618bded2bfb5a


Послуги з 

реконструкції системи 

газопостачання 

котельні "Анна" за 

адресою: м. Кривий 

Ріг, м-н Всебратське-2 

/ 48А

ДК 021:2015: 45230000-

8 – Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та 

електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання 

поверхонь

– 9 459.6 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-19-

006672-b

19.05.2021 19.05.2021 оголошено 

тендер

832e462a36be4f4c

be20912f372b747

8

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 надання послуг з 

реконструкції системи 

газопостачання  за 

адресою: м. Кривий 

Ріг, м-н Всебратське-2 

/ 48А, котельня 

«АННА»,  надання 

вказаних послуг 

можливо лише  

АКЦІОНЕРНИМ  

ТОВАРИСТВОМ  

"ОПЕРАТОРОМ   

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНО

Ї СИСТЕМИ 

"КРИВОРІЖГАЗ".

Послуги з ремонту 

м’якої покрівлі будівлі 

котельні «Центральна» 

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а»  за адресою вул. 

Рудна, 53 (на території 

ПАТ «Інгулецький 

гірничо-

збагачувальний 

комбінат»),  м. Кривий 

Ріг

ДК 021:2015: 45260000-

7 – Покрівельні роботи 

та інші спеціалізовані 

будівельні роботи

– 1 956 981.6 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Травень, 2021 UA-P-2021-05-19-

006385-b

19.05.2021 19.05.2021 оголошено 

тендер

f27275c8808f4f6a

afb7dfe03f4721ef

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-2021-05-19-006672-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-19-006672-b
https://prozorro.gov.ua/tender/832e462a36be4f4cbe20912f372b7478
https://prozorro.gov.ua/tender/832e462a36be4f4cbe20912f372b7478
https://prozorro.gov.ua/tender/832e462a36be4f4cbe20912f372b7478
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-19-006385-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-19-006385-b
https://prozorro.gov.ua/tender/f27275c8808f4f6aafb7dfe03f4721ef
https://prozorro.gov.ua/tender/f27275c8808f4f6aafb7dfe03f4721ef


Мастильні засоби ДК 021:2015: 09210000-

4 – Мастильні засоби

– 950 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Травень, 2021 UA-P-2021-05-19-

003693-b

19.05.2021 19.05.2021 оголошено 

тендер

3f52a7ecc5a54ffaa

04ffeffcaa68c90

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» є замовником який 

здійснює діяльність в 

окремих сферах 

господарювання. 

Згідно пункту 2 

частини першої статті 

3 Закону України від 

25 грудня 2015 року 

№922-VIII «Про 

публічні закупівлі», 

дана закупівля не 

перевищує вартісних 

меж тому проводиться 

у відповідності до 

статті 14 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги з проведення 

навчання за 

програмою «Пожежна 

безпека»

ДК 021:2015: 80510000-

2 – Послуги з 

професійної підготовки 

спеціалістів

– 20 700 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Травень, 2021 UA-P-2021-05-19-

001852-b

19.05.2021 19.05.2021 оголошено 

тендер

339e5df745d6408

9956b375d08e824

24

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"

Мастильні засоби ДК 021:2015: 09210000-

4 – Мастильні засоби

– 49 800 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-19-

000439-b

19.05.2021 19.05.2021 оголошено 

тендер

aad63be56344413

d9dba4a208f14b3

43

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Кабельно - 

провідникова 

продукція

ДК 021:2015: 44320000-

9 – Кабелі та супутня 

продукція

– 2 057 110 UAH Відкриті торги Травень, 2021 UA-P-2021-05-18-

011441-b

18.05.2021 18.05.2021 оголошено 

тендер

cc4183e1eecc4e1d

bad4f13ca1679b9

d

Кошти для виконання 

інвестиційної 

програми 2021 року

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-19-003693-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-19-003693-b
https://prozorro.gov.ua/tender/3f52a7ecc5a54ffaa04ffeffcaa68c90
https://prozorro.gov.ua/tender/3f52a7ecc5a54ffaa04ffeffcaa68c90
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-19-001852-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-19-001852-b
https://prozorro.gov.ua/tender/339e5df745d64089956b375d08e82424
https://prozorro.gov.ua/tender/339e5df745d64089956b375d08e82424
https://prozorro.gov.ua/tender/339e5df745d64089956b375d08e82424
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-19-000439-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-19-000439-b
https://prozorro.gov.ua/tender/aad63be56344413d9dba4a208f14b343
https://prozorro.gov.ua/tender/aad63be56344413d9dba4a208f14b343
https://prozorro.gov.ua/tender/aad63be56344413d9dba4a208f14b343
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-18-011441-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-18-011441-b
https://prozorro.gov.ua/tender/cc4183e1eecc4e1dbad4f13ca1679b9d
https://prozorro.gov.ua/tender/cc4183e1eecc4e1dbad4f13ca1679b9d
https://prozorro.gov.ua/tender/cc4183e1eecc4e1dbad4f13ca1679b9d


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

Травень, 2021 UA-P-2021-05-18-

010522-b

18.05.2021 18.05.2021 оголошено 

тендер

1c776bc01f4e42ea

b6b090a3a1aa2b0

8

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

Послуги з навчання з 

охорони праці

ДК 021:2015: 80510000-

2 – Послуги з 

професійної підготовки 

спеціалістів

– 15 200 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-18-

002131-b

18.05.2021 18.05.2021 оголошено 

тендер

bd55e02466c54b8

298f1c1b97fc04eb

5

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. 

Навчальний заклад 

ПП «КРІОЛ» має 

територіальні 

переваги, що сприяє 

економії прямих 

витрат 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 Травень, 2021 UA-P-2021-05-17-

013440-b

17.05.2021 17.05.2021 оголошено 

тендер

98c159c8e8d74c4

5b2a0edf05b92a3

35

Кошти від 

господарської 

діяльності 

підприємства

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

– 7 784 773.5 UAH Переговорна 

процедура

Травень, 2021 UA-P-2021-05-13-

007919-c

13.05.2021 13.05.2021 оголошено 

тендер

a66f63c52c1b403

9995ae42b791ec3

a1

Кошти 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

– 11 328 055.88 

UAH

Переговорна 

процедура

Травень, 2021 UA-P-2021-05-13-

007401-c

13.05.2021 13.05.2021 оголошено 

тендер

2c34bb2c109c43e

aa73d4adbd1daaff

0

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-18-010522-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-18-010522-b
https://prozorro.gov.ua/tender/1c776bc01f4e42eab6b090a3a1aa2b08
https://prozorro.gov.ua/tender/1c776bc01f4e42eab6b090a3a1aa2b08
https://prozorro.gov.ua/tender/1c776bc01f4e42eab6b090a3a1aa2b08
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-18-002131-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-18-002131-b
https://prozorro.gov.ua/tender/bd55e02466c54b8298f1c1b97fc04eb5
https://prozorro.gov.ua/tender/bd55e02466c54b8298f1c1b97fc04eb5
https://prozorro.gov.ua/tender/bd55e02466c54b8298f1c1b97fc04eb5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-17-013440-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-17-013440-b
https://prozorro.gov.ua/tender/98c159c8e8d74c45b2a0edf05b92a335
https://prozorro.gov.ua/tender/98c159c8e8d74c45b2a0edf05b92a335
https://prozorro.gov.ua/tender/98c159c8e8d74c45b2a0edf05b92a335
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-13-007919-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-13-007919-c
https://prozorro.gov.ua/tender/a66f63c52c1b4039995ae42b791ec3a1
https://prozorro.gov.ua/tender/a66f63c52c1b4039995ae42b791ec3a1
https://prozorro.gov.ua/tender/a66f63c52c1b4039995ae42b791ec3a1
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-13-007401-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-13-007401-c
https://prozorro.gov.ua/tender/2c34bb2c109c43eaa73d4adbd1daaff0
https://prozorro.gov.ua/tender/2c34bb2c109c43eaa73d4adbd1daaff0
https://prozorro.gov.ua/tender/2c34bb2c109c43eaa73d4adbd1daaff0


Мобільні телефони ДК 021:2015: 32250000-

0 – Мобільні телефони

– 5 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Травень, 2021 UA-P-2021-05-13-

000402-c

13.05.2021 13.05.2021 оголошено 

тендер

2ba35191cc50473

5b7870a25bb6b0a

1d

Допорогова закупівлі, 

яка проводиться 

відповідно до 

Інструкції про 

порядок використання 

електронної системи 

закупівель у разі 

здійснення закупівель, 

вартість яких є 

меншою за вартість, 

що встановлена в 

частині 3 статті 3 

Закону, затверджено 

Наказом Державного 

підприємства 

«ПРОЗОРРО» від 

19.03.2019 р. № 10 (Зі 

змінами внесеними 

Наказом ДП 

"Прозорро" № 18 від 

17.04.2020)

Проведення 

позачергової технічної 

перевірки 

правильності роботи 

(перевірка схеми 

вимикання) 

багатотарифної 

розрахункової точки 

обліку електроенергії 

0,4кВт, з 

трансформаторами 

струму: котельня "20 

квартал" за адресою 

м.Кривий Ріг, вул. 

Тимирязєва, б.2

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 1 800.05 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-12-

002472-c

12.05.2021 12.05.2021 оголошено 

тендер

17eac7b2cf054cc7

ab5b0a4d936b842

2

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Перевірка документів і 

розрахунків 

загальновиробничих 

норм питомих витрат 

палива, теплової та 

електричної енергії на 

2021рік

ДК 021:2015: 71330000-

0 – Інженерні послуги 

різні

– 49 874 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-12-

002214-c

12.05.2021 12.05.2021 оголошено 

тендер

8523ae80b685457

9a90c12899712f4

21

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-13-000402-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-13-000402-c
https://prozorro.gov.ua/tender/2ba35191cc504735b7870a25bb6b0a1d
https://prozorro.gov.ua/tender/2ba35191cc504735b7870a25bb6b0a1d
https://prozorro.gov.ua/tender/2ba35191cc504735b7870a25bb6b0a1d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-12-002472-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-12-002472-c
https://prozorro.gov.ua/tender/17eac7b2cf054cc7ab5b0a4d936b8422
https://prozorro.gov.ua/tender/17eac7b2cf054cc7ab5b0a4d936b8422
https://prozorro.gov.ua/tender/17eac7b2cf054cc7ab5b0a4d936b8422
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-12-002214-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-12-002214-c
https://prozorro.gov.ua/tender/8523ae80b6854579a90c12899712f421
https://prozorro.gov.ua/tender/8523ae80b6854579a90c12899712f421
https://prozorro.gov.ua/tender/8523ae80b6854579a90c12899712f421


Послуги з 

реконструкції системи 

газопостачання  за 

адресою: м.Кривий Ріг  

вул. Салютна,6а

ДК 021:2015: 45230000-

8 – Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та 

електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання 

поверхонь

– 36 115.66 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-12-

000211-c

12.05.2021 12.05.2021 оголошено 

тендер

5b485c7c8cc442e

1b1bf4bbf64f5513

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 з 

технічних причин, а 

саме надання послуг з 

реконструкції системи 

газопостачання  за 

адресою: м.Кривий 

Ріг, вул. Салютна, 6а 

надання вказаних 

послуг можливо лише 

АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ 

"ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНО

Ї СИСТЕМИ 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬ

КГАЗ".

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

Травень, 2021 UA-P-2021-05-12-

000170-c

12.05.2021 12.05.2021 оголошено 

тендер

09095779cec64a1f

bcbe189b67ed8ea

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"

Бланк Довіреності М2 ДК 021:2015: 22820000-

4 – Бланки

– 1 020 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-11-

003161-c

11.05.2021 11.05.2021 оголошено 

тендер

444e4a57e6374cd

aa7ab91ee5bac08c

d

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Обробка даних, 

видача сертифікатів  

та їх обслуговування 

(КЕП)

ДК 021:2015: 72310000-

1 – Послуги з обробки 

даних

– 331 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-11-

003060-c

11.05.2021 11.05.2021 оголошено 

тендер

d93f3ac7d6ef4cc0

8f835936f4c0254e

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-12-000211-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-12-000211-c
https://prozorro.gov.ua/tender/5b485c7c8cc442e1b1bf4bbf64f55137
https://prozorro.gov.ua/tender/5b485c7c8cc442e1b1bf4bbf64f55137
https://prozorro.gov.ua/tender/5b485c7c8cc442e1b1bf4bbf64f55137
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-12-000170-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-12-000170-c
https://prozorro.gov.ua/tender/09095779cec64a1fbcbe189b67ed8ea1
https://prozorro.gov.ua/tender/09095779cec64a1fbcbe189b67ed8ea1
https://prozorro.gov.ua/tender/09095779cec64a1fbcbe189b67ed8ea1
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-11-003161-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-11-003161-c
https://prozorro.gov.ua/tender/444e4a57e6374cdaa7ab91ee5bac08cd
https://prozorro.gov.ua/tender/444e4a57e6374cdaa7ab91ee5bac08cd
https://prozorro.gov.ua/tender/444e4a57e6374cdaa7ab91ee5bac08cd
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-11-003060-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-11-003060-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d93f3ac7d6ef4cc08f835936f4c0254e
https://prozorro.gov.ua/tender/d93f3ac7d6ef4cc08f835936f4c0254e


Газовий мультиблок 

DUNGS MBC-700-SE-

S22; Газовий 

мультиблок DUNGS 

MB-VEF 420 B01 S10; 

Стабілізатор - 

регулятор тиску газу з 

вбудованим фільтром 

Giuliani Anello 

FSDC50/CE Р1 max = 

200 mbar; P2 = 12 – 30 

mbar; під’єднання Rp 

2"

ДК 021:2015: 38420000-

5 – Прилади для 

вимірювання витрати, 

рівня та тиску рідин і 

газів

– 120 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Травень, 2021 UA-P-2021-05-11-

003027-c

11.05.2021 11.05.2021 оголошено 

тендер

a10337274197475

cbd58c6010e261c

1c

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"

Шини ДК 021:2015: 34350000-

5 – Шини для 

транспортних засобів 

великої та малої 

тоннажності

– 730 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Травень, 2021 UA-P-2021-05-11-

002536-c

11.05.2021 11.05.2021 оголошено 

тендер

8aa7b4bff56e44a1

967ae96793399ea

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"

Круг 80 12Х18Н10Т ДК 021:2015: 14620000-

3 – Сплави

– 8 211 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Травень, 2021 UA-P-2021-05-11-

000085-c

11.05.2021 11.05.2021 оголошено 

тендер

d02911593d464a4

ba33e74b4a9e8caf

6

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-11-003027-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-11-003027-c
https://prozorro.gov.ua/tender/a10337274197475cbd58c6010e261c1c
https://prozorro.gov.ua/tender/a10337274197475cbd58c6010e261c1c
https://prozorro.gov.ua/tender/a10337274197475cbd58c6010e261c1c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-11-002536-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-11-002536-c
https://prozorro.gov.ua/tender/8aa7b4bff56e44a1967ae96793399ea0
https://prozorro.gov.ua/tender/8aa7b4bff56e44a1967ae96793399ea0
https://prozorro.gov.ua/tender/8aa7b4bff56e44a1967ae96793399ea0
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-11-000085-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-11-000085-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d02911593d464a4ba33e74b4a9e8caf6
https://prozorro.gov.ua/tender/d02911593d464a4ba33e74b4a9e8caf6
https://prozorro.gov.ua/tender/d02911593d464a4ba33e74b4a9e8caf6


Сітка рабиця 

оцинкована

ДК 021:2015: 44310000-

6 – Вироби з дроту

– 63 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Травень, 2021 UA-P-2021-05-05-

001567-a

05.05.2021 05.05.2021 оголошено 

тендер

e2121eb44f844cfd

86bf77a84009279

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"

Роботи з модернізації 

системи керування 

вентиляторами котлів 

КВГМ-100 №3 та №4 

котельні «ПівнГЗК-1»

ДК 021:2015: 45310000-

3 – Електромонтажні 

роботи

– 2 364 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Травень, 2021 UA-P-2021-05-05-

001357-a

05.05.2021 05.05.2021 оголошено 

тендер

a386d566923f49d

499d0d609502b22

16

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-2021-05-05-001567-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-05-001567-a
https://prozorro.gov.ua/tender/e2121eb44f844cfd86bf77a84009279e
https://prozorro.gov.ua/tender/e2121eb44f844cfd86bf77a84009279e
https://prozorro.gov.ua/tender/e2121eb44f844cfd86bf77a84009279e
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-05-001357-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-05-05-001357-a
https://prozorro.gov.ua/tender/a386d566923f49d499d0d609502b2216
https://prozorro.gov.ua/tender/a386d566923f49d499d0d609502b2216
https://prozorro.gov.ua/tender/a386d566923f49d499d0d609502b2216

