
на 2021 рік ЧЕРВЕНЬ

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:

Підшипники ДК 021:2015: 44440000-

6 – Вальниці

– 185 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Червень, 2021 UA-P-2021-06-30-

000164-b

30.06.2021 30.06.2021 оголошено 

тендер

c04d68d08db44a0

ba2ea0090b97a74

3f

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» є замовником який 

здійснює діяльність в 

окремих сферах 

господарювання. 

Згідно пункту 2 

частини першої статті 

3 Закону України від 

25 грудня 2015 року 

№922-VIII «Про 

публічні закупівлі», 

дана закупівля не 

перевищує вартісних 

меж тому проводиться 

у відповідності до 

статті 14 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

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

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

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

Найменування замовника: КПТМ "Криворіжтепломережа"

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 03342184

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-30-000164-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-30-000164-b
https://prozorro.gov.ua/tender/c04d68d08db44a0ba2ea0090b97a743f
https://prozorro.gov.ua/tender/c04d68d08db44a0ba2ea0090b97a743f
https://prozorro.gov.ua/tender/c04d68d08db44a0ba2ea0090b97a743f


Обстеження 

підприємства та 

видача експертного 

висновку щодо 

додержання суб’єктом 

господарювання вимог 

законодавства з 

питань охорони праці 

та безпеки  

промислового 

виробництва

ДК 021:2015: 71630000-

3 – Послуги з технічного 

огляду та 

випробовувань

– 14 760 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2021 UA-P-2021-06-29-

001796-b

29.06.2021 29.06.2021 оголошено 

тендер

f43f694125ad4269

842178b7070eb3f

3

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 

Інвестиційної 

програми 2021 року, 

існує нагальна 

потреба у проведенні 

у найкоротший термін 

обстеження 

підприємства та 

видачі експертного 

висновку щодо 

додержання суб’єктом 

господарювання 

вимог законодавства з 

питань охорони праці 

та безпеки 

промислового 

виробництва під час 

виконання робіт 

підвищеної небезпеки 

та експлуатації 

заявлених машин, 
Технічне 

обслуговування та 

діагностика 

вогнегасників

ДК 021:2015: 24950000-

8 – Спеціалізована 

хімічна продукція

– 70 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Червень, 2021 UA-P-2021-06-29-

001524-b

29.06.2021 29.06.2021 оголошено 

тендер

f9ef6cf1ddfb4aed8

c6d76550d63b89b

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-2021-06-29-001796-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-29-001796-b
https://prozorro.gov.ua/tender/f43f694125ad4269842178b7070eb3f3
https://prozorro.gov.ua/tender/f43f694125ad4269842178b7070eb3f3
https://prozorro.gov.ua/tender/f43f694125ad4269842178b7070eb3f3
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-29-001524-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-29-001524-b
https://prozorro.gov.ua/tender/f9ef6cf1ddfb4aed8c6d76550d63b89b
https://prozorro.gov.ua/tender/f9ef6cf1ddfb4aed8c6d76550d63b89b


Технічне обстеження, 

оцінка технічного 

стану та паспортизація 

будівель : 

«Мазутонасосне 

господарство»

ДК 021:2015: 71630000-

3 – Послуги з технічного 

огляду та 

випробовувань

– 216 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Червень, 2021 UA-P-2021-06-29-

000690-b

29.06.2021 29.06.2021 оголошено 

тендер

139410480c16436

ba41fac4fcf065b9

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"

Хімічні реактиви ДК 021:2015: 24320000-

3 – Основні органічні 

хімічні речовини

– 28 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Червень, 2021 UA-P-2021-06-29-

000138-b

29.06.2021 29.06.2021 оголошено 

тендер

6e2bec09d38f4c9e

83fa138a69dbff31

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» є замовником який 

здійснює діяльність в 

окремих сферах 

господарювання. 

Згідно пункту 2 

частини першої статті 

3 Закону України від 

25 грудня 2015 року 

№922-VIII «Про 

публічні закупівлі», 

дана закупівля не 

перевищує вартісних 

меж тому проводиться 

у відповідності до 

статті 14 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Арматура 

трубопровідна: крани, 

вентилі, клапани та 

подібні пристрої

ДК 021:2015: 42130000-

9 – Арматура 

трубопровідна: крани, 

вентилі, клапани та 

подібні пристрої

– 4 850 950 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Червень, 2021 UA-P-2021-06-24-

003163-a

24.06.2021 24.06.2021 оголошено 

тендер

eac02245108949f

79e67e2fc56742ea

5

Кошти для виконання 

інвестиційної 

програми 2021 року та 

за кошти від 

здійснення 

господарської 

діяльності 

підприємства

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-29-000690-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-29-000690-b
https://prozorro.gov.ua/tender/139410480c16436ba41fac4fcf065b96
https://prozorro.gov.ua/tender/139410480c16436ba41fac4fcf065b96
https://prozorro.gov.ua/tender/139410480c16436ba41fac4fcf065b96
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-29-000138-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-29-000138-b
https://prozorro.gov.ua/tender/6e2bec09d38f4c9e83fa138a69dbff31
https://prozorro.gov.ua/tender/6e2bec09d38f4c9e83fa138a69dbff31
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-24-003163-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-24-003163-a
https://prozorro.gov.ua/tender/eac02245108949f79e67e2fc56742ea5
https://prozorro.gov.ua/tender/eac02245108949f79e67e2fc56742ea5
https://prozorro.gov.ua/tender/eac02245108949f79e67e2fc56742ea5


Лічильники води, 

імпульсний передавач

ДК 021:2015: 38410000-

2 – Лічильні прилади

– 25 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Червень, 2021 UA-P-2021-06-23-

003113-a

23.06.2021 23.06.2021 оголошено 

тендер

b8418d8dddb64e4

18fd30efea87abd7

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)

Сітка рабиця ДК 021:2015: 44310000-

6 – Вироби з дроту

– 61 155 UAH Переговорна 

процедура 

(скорочена)

Червень, 2021 UA-P-2021-06-23-

000469-a

23.06.2021 23.06.2021 оголошено 

тендер

58d9f3317e9c4aa5

a5a004bc56d0f9f3

–

Цемент вогнетривкий ДК 021:2015: 44210000-

5 – Конструкції та їх 

частини

– 55 600 UAH Переговорна 

процедура 

(скорочена)

Червень, 2021 UA-P-2021-06-23-

000137-a

23.06.2021 23.06.2021 оголошено 

тендер

0df049d9e381479

b9676e57437126c

e9

–

Арматура сталь 

періодичного профілю

ДК 021:2015: 14620000-

3 – Сплави

– 39 330 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2021 UA-P-2021-06-22-

000090-a

22.06.2021 22.06.2021 оголошено 

тендер

73422efd5301462

39e9a8614378fafc

1

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги з навчання за 

програмою «Практика 

здійснення публічних 

закупівель. Нове в 

порядку організації, 

плануванні та 

проведенні закупівель. 

Практичні аспекти 

підготовки та подання 

тендерної пропозиції»

ДК 021:2015: 80520000-

5 – Навчальні засоби

– 5 400 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2021 UA-P-2021-06-17-

009129-b

17.06.2021 17.06.2021 оголошено 

тендер

e60ffeb659064c64

80e8114f740e9c19

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-23-003113-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-23-003113-a
https://prozorro.gov.ua/tender/b8418d8dddb64e418fd30efea87abd7d
https://prozorro.gov.ua/tender/b8418d8dddb64e418fd30efea87abd7d
https://prozorro.gov.ua/tender/b8418d8dddb64e418fd30efea87abd7d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-23-000469-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-23-000469-a
https://prozorro.gov.ua/tender/58d9f3317e9c4aa5a5a004bc56d0f9f3
https://prozorro.gov.ua/tender/58d9f3317e9c4aa5a5a004bc56d0f9f3
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-23-000137-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-23-000137-a
https://prozorro.gov.ua/tender/0df049d9e381479b9676e57437126ce9
https://prozorro.gov.ua/tender/0df049d9e381479b9676e57437126ce9
https://prozorro.gov.ua/tender/0df049d9e381479b9676e57437126ce9
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-22-000090-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-22-000090-a
https://prozorro.gov.ua/tender/73422efd530146239e9a8614378fafc1
https://prozorro.gov.ua/tender/73422efd530146239e9a8614378fafc1
https://prozorro.gov.ua/tender/73422efd530146239e9a8614378fafc1
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-17-009129-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-17-009129-b
https://prozorro.gov.ua/tender/e60ffeb659064c6480e8114f740e9c19
https://prozorro.gov.ua/tender/e60ffeb659064c6480e8114f740e9c19


Допоміжне 

обладнання для котлів

ДК 021:2015: 42160000-

8 – Котельні установки

– 49 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Червень, 2021 UA-P-2021-06-17-

006699-b

17.06.2021 17.06.2021 оголошено 

тендер

fbd4e312f2324cc8

ab163664fe4340ca

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)

Засіб протинакипний 

протикорозійний 

«ЛВХ 1.1-В»

ДК 021:2015: 24960000-

1 – Хімічна продукція 

різна

– 270 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Червень, 2021 UA-P-2021-06-17-

005002-b

17.06.2021 17.06.2021 оголошено 

тендер

04fe401a26f14f11

87bd7bfe1b24f744

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-2021-06-17-006699-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-17-006699-b
https://prozorro.gov.ua/tender/fbd4e312f2324cc8ab163664fe4340ca
https://prozorro.gov.ua/tender/fbd4e312f2324cc8ab163664fe4340ca
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-17-005002-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-17-005002-b
https://prozorro.gov.ua/tender/04fe401a26f14f1187bd7bfe1b24f744
https://prozorro.gov.ua/tender/04fe401a26f14f1187bd7bfe1b24f744


Послуги з 

реконструкції системи 

газопостачання  за 

адресою: м.Кривий 

Ріг, вул. 

Червоногірська,1а

ДК 021:2015: 45230000-

8 – Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та 

електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання 

поверхонь

– 26 004.51 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2021 UA-P-2021-06-16-

010515-b

16.06.2021 16.06.2021 оголошено 

тендер

48bde77e57cd47c

0b66cebe0877d88

70

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. 

Червоногірська,1а  

надання вказаних 

послуг можливо лише 

АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ 

"ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНО

Ї СИСТЕМИ 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬ

КГАЗ".

Кабельно - 

провідникова 

продукція

ДК 021:2015: 44320000-

9 – Кабелі та супутня 

продукція

– 2 054 345.15 UAH Переговорна 

процедура

Червень, 2021 UA-P-2021-06-15-

013602-b

15.06.2021 15.06.2021 оголошено 

тендер

c52ca1fa31754388

b99f855cb510a66

8

Кошти для виконання 

інвестиційної 

програми 2021 року

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

– 977 160 UAH Переговорна 

процедура

Червень, 2021 UA-P-2021-06-15-

012767-b

15.06.2021 15.06.2021 оголошено 

тендер

9f1dd70026544a3

28aa58086d56670

45

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

Розробка проєктно - 

кошторисної 

документації: 

«Реконструкція 

будівлі під котельню з 

тепловими мережами 

за адресою : вул. 

Криворіжсталі, 2м в 

Металургійному 

районі м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська 

область, 

Україна,50005»

ДК 021:2015: 71320000-

7 – Послуги з 

інженерного 

проектування

– 2 990 000 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Червень, 2021 UA-P-2021-06-15-

011573-b

15.06.2021 15.06.2021 оголошено 

тендер

0634224e63074c9

8b14e0d81e939ca

da

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-16-010515-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-16-010515-b
https://prozorro.gov.ua/tender/48bde77e57cd47c0b66cebe0877d8870
https://prozorro.gov.ua/tender/48bde77e57cd47c0b66cebe0877d8870
https://prozorro.gov.ua/tender/48bde77e57cd47c0b66cebe0877d8870
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-15-013602-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-15-013602-b
https://prozorro.gov.ua/tender/c52ca1fa31754388b99f855cb510a668
https://prozorro.gov.ua/tender/c52ca1fa31754388b99f855cb510a668
https://prozorro.gov.ua/tender/c52ca1fa31754388b99f855cb510a668
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-15-012767-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-15-012767-b
https://prozorro.gov.ua/tender/9f1dd70026544a328aa58086d5667045
https://prozorro.gov.ua/tender/9f1dd70026544a328aa58086d5667045
https://prozorro.gov.ua/tender/9f1dd70026544a328aa58086d5667045
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-15-011573-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-15-011573-b
https://prozorro.gov.ua/tender/0634224e63074c98b14e0d81e939cada
https://prozorro.gov.ua/tender/0634224e63074c98b14e0d81e939cada
https://prozorro.gov.ua/tender/0634224e63074c98b14e0d81e939cada


Віконні блоки з 

монтажем та замірами

ДК 021:2015: 44220000-

8 – Столярні вироби

– 110 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Червень, 2021 UA-P-2021-06-15-

011421-b

15.06.2021 15.06.2021 оголошено 

тендер

8197d9e122924bf

2a82cc3e727688b

b7

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"

Комплектуючі 

елементи  для 

димоходу з 

нержавіючої сталі для 

встановлення на 

об’єкті: котельня 

«ДКМС-80», 

Довгинцівський 

район, м. Кривий Ріг, 

50000

ДК 021:2015: 42520000-

7 – Вентиляційне 

обладнання

– 232 144.5 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Червень, 2021 UA-P-2021-06-15-

002657-b

15.06.2021 15.06.2021 оголошено 

тендер

6569ad48473f4aac

963707eaac9255c

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"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-15-011421-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-15-011421-b
https://prozorro.gov.ua/tender/8197d9e122924bf2a82cc3e727688bb7
https://prozorro.gov.ua/tender/8197d9e122924bf2a82cc3e727688bb7
https://prozorro.gov.ua/tender/8197d9e122924bf2a82cc3e727688bb7
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-15-002657-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-15-002657-b
https://prozorro.gov.ua/tender/6569ad48473f4aac963707eaac9255c7
https://prozorro.gov.ua/tender/6569ad48473f4aac963707eaac9255c7
https://prozorro.gov.ua/tender/6569ad48473f4aac963707eaac9255c7


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

Червень, 2021 UA-P-2021-06-14-

002852-c

14.06.2021 14.06.2021 оголошено 

тендер

bd58faad90ca49f4

a763f7b5eb4d9d5

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"

Послуги з проведення 

експертного 

дослідження, 

складання звіту про 

вартість майна

ДК 021:2015: 79310000-

0 – Послуги з 

проведення ринкових 

досліджень

– 7 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2021 UA-P-2021-06-14-

000168-c

14.06.2021 14.06.2021 оголошено 

тендер

8ebd5ebd84df422

992154a6ab4067f

ec

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Стелаж металевий із 

полицями

ДК 021:2015: 39150000-

8 – Меблі та приспособи 

різні

– 15 609 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2021 UA-P-2021-06-10-

003646-c

10.06.2021 10.06.2021 оголошено 

тендер

cb30e97336e749c

489cc918cba405f0

d

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Надання технічних 

умов на приєднання до 

теплових мереж АТ 

"Криворізька 

теплоцентраль" 

житлових будинків 

№2 на вул. 

Конституційна  та №1, 

№7 на вул. 

Кропивницького

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 2 779.48 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2021 UA-P-2021-06-10-

003289-c

10.06.2021 10.06.2021 оголошено 

тендер

dde22040800b421

aabd09acc84afff6f

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-14-002852-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-14-002852-c
https://prozorro.gov.ua/tender/bd58faad90ca49f4a763f7b5eb4d9d57
https://prozorro.gov.ua/tender/bd58faad90ca49f4a763f7b5eb4d9d57
https://prozorro.gov.ua/tender/bd58faad90ca49f4a763f7b5eb4d9d57
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-14-000168-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-14-000168-c
https://prozorro.gov.ua/tender/8ebd5ebd84df422992154a6ab4067fec
https://prozorro.gov.ua/tender/8ebd5ebd84df422992154a6ab4067fec
https://prozorro.gov.ua/tender/8ebd5ebd84df422992154a6ab4067fec
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-10-003646-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-10-003646-c
https://prozorro.gov.ua/tender/cb30e97336e749c489cc918cba405f0d
https://prozorro.gov.ua/tender/cb30e97336e749c489cc918cba405f0d
https://prozorro.gov.ua/tender/cb30e97336e749c489cc918cba405f0d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-10-003289-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-10-003289-c
https://prozorro.gov.ua/tender/dde22040800b421aabd09acc84afff6f
https://prozorro.gov.ua/tender/dde22040800b421aabd09acc84afff6f


Надання 

комунікаційних 

послуг за адресами : 

м.Кривий Ріг 

вул.Степана Тільги,25 

приміщення 1; вул. 

Недєліна, 49А 

приміщення 5

ДК 021:2015: 64210000-

1 – Послуги 

телефонного зв’язку та 

передачі даних

– 9 439.2 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2021 UA-P-2021-06-09-

005409-c

09.06.2021 09.06.2021 оголошено 

тендер

47ecea818495440

29cae589b7a722d

c6

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 

телекомунікаційних 

мереж (службова 

записка від головного 

енергетика за № 2688 

від 27.05.2021р.)

Доступ до мережі 

інтернет  за адресою: 

м.Кривий Ріг 

вул.Недєліна, 49а 

приміщення 5

ДК 021:2015: 72410000-

7 – Послуги провайдерів

– 5 160 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2021 UA-P-2021-06-09-

005210-c

09.06.2021 09.06.2021 оголошено 

тендер

a75ccad7caf24e7b

a3b250052c2eb31

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, також  

для недопущення 

додаткових витрат 

пов’язаних зі зміною 

оператора 

телекомунікаційних 

мереж (службова 

записка від головного 

енергетика за № 2689 

від 27.05.2021р.)

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-09-005409-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-09-005409-c
https://prozorro.gov.ua/tender/47ecea81849544029cae589b7a722dc6
https://prozorro.gov.ua/tender/47ecea81849544029cae589b7a722dc6
https://prozorro.gov.ua/tender/47ecea81849544029cae589b7a722dc6
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-09-005210-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-09-005210-c
https://prozorro.gov.ua/tender/a75ccad7caf24e7ba3b250052c2eb316
https://prozorro.gov.ua/tender/a75ccad7caf24e7ba3b250052c2eb316
https://prozorro.gov.ua/tender/a75ccad7caf24e7ba3b250052c2eb316


Доступ до мережі 

інтернет  за адресою: 

м.Кривий Ріг вул. 

Степана Тільги,25 

приміщення 1

ДК 021:2015: 72410000-

7 – Послуги провайдерів

– 5 160 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2021 UA-P-2021-06-09-

004998-c

09.06.2021 09.06.2021 оголошено 

тендер

54ccda8731ed422f

a00eea04520c019a

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 

телекомунікаційних 

мереж (службова 

записка від головного 

енергетика за № 2687 

від 27.05.2021р.)

Розробка розділу 

ОВНС до проєкту 

реконструкції котельні 

"ДКМС-80" з заміною 

котлів "Братск-1Г"

ДК 021:2015: 71340000-

3 – Комплексні 

інженерні послуги

– 30 800 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2021 UA-P-2021-06-09-

004493-c

09.06.2021 09.06.2021 оголошено 

тендер

01687adee7f8408c

8de7885a9fb8227f

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-09-004998-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-09-004998-c
https://prozorro.gov.ua/tender/54ccda8731ed422fa00eea04520c019a
https://prozorro.gov.ua/tender/54ccda8731ed422fa00eea04520c019a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-09-004493-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-09-004493-c
https://prozorro.gov.ua/tender/01687adee7f8408c8de7885a9fb8227f
https://prozorro.gov.ua/tender/01687adee7f8408c8de7885a9fb8227f


Технічне обстеження, 

та виготовлення 

проекту демонтажу 

будівель:   «Виробниче 

приміщення ТРП-48»,   

«Виробниче 

приміщення ТРП-52»,   

«Виробниче 

приміщення ТРП-53», 

«Виробниче 

приміщення ТРП-

115». Технічне 

обстеження, оцінка 

технічного стану та 

паспортизація  

будівель котелень:  

«Свято-

Миколаївська,18», 

«Онкодиспансер», 

«Міська лікарня 1000 

ліжок»,  «Центральна», 

«ПівнГЗК №2, «ДКМС-

80»

ДК 021:2015: 71240000-

2 – Архітектурні, 

інженерні та 

планувальні послуги

– 545 300 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Червень, 2021 UA-P-2021-06-09-

004376-c

09.06.2021 09.06.2021 оголошено 

тендер

d6b118feb9fc47af

b9fc8b40db97cf2f

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» є замовником який 

здійснює діяльність в 

окремих сферах 

господарювання. 

Згідно пункту 2 

частини першої статті 

3 Закону України від 

25 грудня 2015 року 

№922-VIII «Про 

публічні закупівлі», 

дана закупівля не 

перевищує вартісних 

меж тому проводиться 

у відповідності до 

статті 14 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Монтаж охоронної 

сигналізації та 

централізованої 

охорони майна на 

об’єкті «ПівнГЗК №1»  

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а»

ДК 021:2015: 35120000-

1 – Системи та пристрої 

нагляду та охорони

– 360 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Червень, 2021 UA-P-2021-06-09-

001599-c

09.06.2021 09.06.2021 оголошено 

тендер

06f62d0d2f4a46e8

bf492dcd60b9478

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"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-09-004376-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-09-004376-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d6b118feb9fc47afb9fc8b40db97cf2f
https://prozorro.gov.ua/tender/d6b118feb9fc47afb9fc8b40db97cf2f
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-09-001599-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-09-001599-c
https://prozorro.gov.ua/tender/06f62d0d2f4a46e8bf492dcd60b94787
https://prozorro.gov.ua/tender/06f62d0d2f4a46e8bf492dcd60b94787
https://prozorro.gov.ua/tender/06f62d0d2f4a46e8bf492dcd60b94787


Хімічні реактиви ДК 021:2015: 24320000-

3 – Основні органічні 

хімічні речовини

– 28 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Червень, 2021 UA-P-2021-06-08-

002192-c

08.06.2021 08.06.2021 оголошено 

тендер

d0139b72ec9c4d5

cabe67d307dbe9f3

d

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» є замовником який 

здійснює діяльність в 

окремих сферах 

господарювання. 

Згідно пункту 2 

частини першої статті 

3 Закону України від 

25 грудня 2015 року 

№922-VIII «Про 

публічні закупівлі», 

дана закупівля не 

перевищує вартісних 

меж тому проводиться 

у відповідності до 

статті 14 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Реконструкція димової 

труби котла ПТВМ-50 

№2 котельні "Гігант"

ДК 021:2015: 45220000-

5 – Інженерні та 

будівельні роботи

– 3 226 140.88 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2021 UA-P-2021-06-08-

000424-c

08.06.2021 08.06.2021 оголошено 

тендер

ad752ce34c73486

a8be913823c5571

f1

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

абз. 1 п. 3 ч. 7 ст. 3 

Закону України «Про 

публічні закупівлі» у 

зв’язку з виникненням  

аварійної ситуації,  

яка  спричинила 

руйнування 

конструкцій будівлі 

котельні та створити 

загрозу життю 

оточуючих , існує 

нагальна потреба у 

демонтажу частини 

металевої димової 

труби у найкоротший 

термін, що 

унеможливлює 

дотримання 

замовником строків 

для проведення 

спрощеної закупівлі.

Труби сталеві 

електрозварні 

прямошовні Ф 76, 89, 

114, 133 та 159 по 

ГОСТ 10704-91/ГОСТ 

10705-80

ДК 021:2015: 44160000-

9 – Магістралі, 

трубопроводи, труби, 

обсадні труби, тюбінги 

та супутні вироби

– 3 720 000 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Червень, 2021 UA-P-2021-06-07-

010447-b

07.06.2021 07.06.2021 оголошено 

тендер

234fc0cfecad4864

8bf4d6fb1739fb90

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-08-002192-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-08-002192-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d0139b72ec9c4d5cabe67d307dbe9f3d
https://prozorro.gov.ua/tender/d0139b72ec9c4d5cabe67d307dbe9f3d
https://prozorro.gov.ua/tender/d0139b72ec9c4d5cabe67d307dbe9f3d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-08-000424-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-08-000424-c
https://prozorro.gov.ua/tender/ad752ce34c73486a8be913823c5571f1
https://prozorro.gov.ua/tender/ad752ce34c73486a8be913823c5571f1
https://prozorro.gov.ua/tender/ad752ce34c73486a8be913823c5571f1
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-07-010447-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-07-010447-b
https://prozorro.gov.ua/tender/234fc0cfecad48648bf4d6fb1739fb90
https://prozorro.gov.ua/tender/234fc0cfecad48648bf4d6fb1739fb90


Труби сталеві 

безшовні 

гарячедеформовані Ф 

28, 57 та 83 по ГОСТ 

8732-78, ГОСТ 8731-

74

ДК 021:2015: 44160000-

9 – Магістралі, 

трубопроводи, труби, 

обсадні труби, тюбінги 

та супутні вироби

– 6 780 000 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Червень, 2021 UA-P-2021-06-07-

009968-b

07.06.2021 07.06.2021 оголошено 

тендер

368a27c510f24e3

7af51023c804641

4d

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

Кондиціонер 

настінний (спліт-

система)

ДК 021:2015: 42510000-

4 – Теплообмінники, 

кондиціонери повітря, 

холодильне обладнання 

та фільтрувальні 

пристрої

– 20 642 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2021 UA-P-2021-06-07-

007718-b

07.06.2021 07.06.2021 оголошено 

тендер

579c671449a44f7

d81fa01acf0bba6d

7

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Оренда 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

Червень, 2021 UA-P-2021-06-07-

007462-b

07.06.2021 07.06.2021 оголошено 

тендер

673fb6a75f7843d6

a39bf2c8e761c758

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"

Пожежні знаки ДК 021:2015: 34990000-

3 – Регулювальне, 

запобіжне, сигнальне та 

освітлювальне 

обладнання

– 12 320 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2021 UA-P-2021-06-07-

007011-b

07.06.2021 07.06.2021 оголошено 

тендер

feae89f5bdf643eaa

d7b36f47371c6d0

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-07-009968-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-07-009968-b
https://prozorro.gov.ua/tender/368a27c510f24e37af51023c8046414d
https://prozorro.gov.ua/tender/368a27c510f24e37af51023c8046414d
https://prozorro.gov.ua/tender/368a27c510f24e37af51023c8046414d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-07-007718-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-07-007718-b
https://prozorro.gov.ua/tender/579c671449a44f7d81fa01acf0bba6d7
https://prozorro.gov.ua/tender/579c671449a44f7d81fa01acf0bba6d7
https://prozorro.gov.ua/tender/579c671449a44f7d81fa01acf0bba6d7
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-07-007462-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-07-007462-b
https://prozorro.gov.ua/tender/673fb6a75f7843d6a39bf2c8e761c758
https://prozorro.gov.ua/tender/673fb6a75f7843d6a39bf2c8e761c758
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-07-007011-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-07-007011-b
https://prozorro.gov.ua/tender/feae89f5bdf643eaad7b36f47371c6d0
https://prozorro.gov.ua/tender/feae89f5bdf643eaad7b36f47371c6d0


Квадрат 35х35 ( по 6 

метрів)

ДК 021:2015: 14620000-

3 – Сплави

– 55 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Червень, 2021 UA-P-2021-06-03-

001503-c

03.06.2021 03.06.2021 оголошено 

тендер

b8828529a74844d

e9871b967e12232

82

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» є замовником який 

здійснює діяльність в 

окремих сферах 

господарювання. 

Згідно пункту 2 

частини першої статті 

3 Закону України від 

25 грудня 2015 року 

№922-VIII «Про 

публічні закупівлі», 

дана закупівля не 

перевищує вартісних 

меж тому проводиться 

у відповідності до 

статті 14 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Допоміжне 

обладнання для котлів

ДК 021:2015: 42160000-

8 – Котельні установки

– 49 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Червень, 2021 UA-P-2021-06-03-

001099-c

03.06.2021 03.06.2021 оголошено 

тендер

d6ca61b86b3e473

e980a18406ef9526

4

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-2021-06-03-001503-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-03-001503-c
https://prozorro.gov.ua/tender/b8828529a74844de9871b967e1223282
https://prozorro.gov.ua/tender/b8828529a74844de9871b967e1223282
https://prozorro.gov.ua/tender/b8828529a74844de9871b967e1223282
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-03-001099-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-03-001099-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d6ca61b86b3e473e980a18406ef95264
https://prozorro.gov.ua/tender/d6ca61b86b3e473e980a18406ef95264
https://prozorro.gov.ua/tender/d6ca61b86b3e473e980a18406ef95264


Прилади для 

вимірювання величин

ДК 021:2015: 38340000-

0 – Прилади для 

вимірювання величин

– 525 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Червень, 2021 UA-P-2021-06-02-

004760-c

02.06.2021 02.06.2021 оголошено 

тендер

7aba150f7767461

69d99ebe49349e4

a3

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"

Респіратор 

фільтруючий з 

клапаном (напівмаска)

ДК 021:2015: 18140000-

2 – Аксесуари до 

робочого одягу

– 216 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Червень, 2021 UA-P-2021-06-01-

004289-c

01.06.2021 01.06.2021 оголошено 

тендер

4744d4d2eec34ef4

8b698875bd21792

4

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» є замовником який 

здійснює діяльність в 

окремих сферах 

господарювання. 

Згідно пункту 2 

частини першої статті 

3 Закону України від 

25 грудня 2015 року 

№922-VIII «Про 

публічні закупівлі», 

дана закупівля не 

перевищує вартісних 

меж тому проводиться 

у відповідності до 

статті 14 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-02-004760-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-02-004760-c
https://prozorro.gov.ua/tender/7aba150f776746169d99ebe49349e4a3
https://prozorro.gov.ua/tender/7aba150f776746169d99ebe49349e4a3
https://prozorro.gov.ua/tender/7aba150f776746169d99ebe49349e4a3
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-01-004289-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-01-004289-c
https://prozorro.gov.ua/tender/4744d4d2eec34ef48b698875bd217924
https://prozorro.gov.ua/tender/4744d4d2eec34ef48b698875bd217924
https://prozorro.gov.ua/tender/4744d4d2eec34ef48b698875bd217924


Цегла керамічна 

червона - 7000шт.

ДК 021:2015: 44210000-

5 – Конструкції та їх 

частини

– 41 300 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Червень, 2021 UA-P-2021-06-01-

003937-c

01.06.2021 01.06.2021 оголошено 

тендер

79ebe60e6df54c8e

8437489ab3bd563

5

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» є замовником який 

здійснює діяльність в 

окремих сферах 

господарювання. 

Згідно пункту 2 

частини першої статті 

3 Закону України від 

25 грудня 2015 року 

№922-VIII «Про 

публічні закупівлі», 

дана закупівля не 

перевищує вартісних 

меж тому проводиться 

у відповідності до 

статті 14 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Технічне обстеження, 

оцінка технічного 

стану та паспортизація  

будівель :  

«Мазутонасосне 

господарство»

ДК 021:2015: 71630000-

3 – Послуги з технічного 

огляду та 

випробовувань

– 180 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Червень, 2021 UA-P-2021-06-01-

003703-c

01.06.2021 01.06.2021 оголошено 

тендер

40d13416b3b9405

28155034caf3b37

08

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-2021-06-01-003937-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-01-003937-c
https://prozorro.gov.ua/tender/79ebe60e6df54c8e8437489ab3bd5635
https://prozorro.gov.ua/tender/79ebe60e6df54c8e8437489ab3bd5635
https://prozorro.gov.ua/tender/79ebe60e6df54c8e8437489ab3bd5635
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-01-003703-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-01-003703-c
https://prozorro.gov.ua/tender/40d13416b3b940528155034caf3b3708
https://prozorro.gov.ua/tender/40d13416b3b940528155034caf3b3708
https://prozorro.gov.ua/tender/40d13416b3b940528155034caf3b3708

