
на 2021 рік ЛИПЕНЬ

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:

Клей канцелярський 

250 мл ПВА

ДК 021:2015: 24910000-

6 – Клеї

– 3 024 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Липень, 2021 UA-P-2021-07-29-

006680-b

29.07.2021 29.07.2021 оголошено 

тендер

660dc891abb54a3

a884031f08f1607d

1

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 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

– 2 806 996.17 UAH Переговорна 

процедура

Липень, 2021 UA-P-2021-07-29-

003236-b

29.07.2021 29.07.2021 оголошено 

тендер

294ed84a8ef34336

a1c37c6c47c55dec

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

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

Липень, 2021 UA-P-2021-07-29-

002722-b

29.07.2021 29.07.2021 оголошено 

тендер

24427b2e4dcb408

89e56a12946d7a4

09

Кошти для виконання 

інвестиційної 

програми 2021 року та 

за кошти від 

здійснення 

господарської 

діяльності 

підприємства

Послуги з навчання 

водіїв з перевезення 

небезпечних вантажів 

та первинне навчання 

уповноважених осіб з 

питань безпеки 

перевезень 

небезпечних вантажів

ДК 021:2015: 80520000-

5 – Навчальні засоби

– 13 600 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Липень, 2021 UA-P-2021-07-27-

005944-b

27.07.2021 27.07.2021 оголошено 

тендер

23ebe76fd19c4a1e

b963d3507366942

e

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 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-2021-07-29-006680-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-29-006680-b
https://prozorro.gov.ua/tender/660dc891abb54a3a884031f08f1607d1
https://prozorro.gov.ua/tender/660dc891abb54a3a884031f08f1607d1
https://prozorro.gov.ua/tender/660dc891abb54a3a884031f08f1607d1
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-29-003236-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-29-003236-b
https://prozorro.gov.ua/tender/294ed84a8ef34336a1c37c6c47c55dec
https://prozorro.gov.ua/tender/294ed84a8ef34336a1c37c6c47c55dec
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-29-002722-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-29-002722-b
https://prozorro.gov.ua/tender/24427b2e4dcb40889e56a12946d7a409
https://prozorro.gov.ua/tender/24427b2e4dcb40889e56a12946d7a409
https://prozorro.gov.ua/tender/24427b2e4dcb40889e56a12946d7a409
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-27-005944-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-27-005944-b
https://prozorro.gov.ua/tender/23ebe76fd19c4a1eb963d3507366942e
https://prozorro.gov.ua/tender/23ebe76fd19c4a1eb963d3507366942e
https://prozorro.gov.ua/tender/23ebe76fd19c4a1eb963d3507366942e


Дозуючий насос ДК 021:2015: 38420000-

5 – Прилади для 

вимірювання витрати, 

рівня та тиску рідин і 

газів

– 85 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Липень, 2021 UA-P-2021-07-27-

003340-b

27.07.2021 27.07.2021 оголошено 

тендер

a2eabd067697407

a960221b4015e11

2c

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 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

Липень, 2021 UA-P-2021-07-26-

008846-b

26.07.2021 26.07.2021 оголошено 

тендер

69f216f4e2594bab

ba1ad0c769c855d

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"

Сульфіт натрію ДК 021:2015: 24310000-

0 – Основні неорганічні 

хімічні речовини

– 87 395 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Липень, 2021 UA-P-2021-07-26-

006629-b

26.07.2021 26.07.2021 оголошено 

тендер

60b25f5974f7419c

bf660e0fa6ddd837

–

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-27-003340-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-27-003340-b
https://prozorro.gov.ua/tender/a2eabd067697407a960221b4015e112c
https://prozorro.gov.ua/tender/a2eabd067697407a960221b4015e112c
https://prozorro.gov.ua/tender/a2eabd067697407a960221b4015e112c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-26-008846-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-26-008846-b
https://prozorro.gov.ua/tender/69f216f4e2594babba1ad0c769c855de
https://prozorro.gov.ua/tender/69f216f4e2594babba1ad0c769c855de
https://prozorro.gov.ua/tender/69f216f4e2594babba1ad0c769c855de
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-26-006629-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-26-006629-b
https://prozorro.gov.ua/tender/60b25f5974f7419cbf660e0fa6ddd837
https://prozorro.gov.ua/tender/60b25f5974f7419cbf660e0fa6ddd837


Знаряддя ДК 021:2015: 44510000-

8 – Знаряддя

– 760 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Липень, 2021 UA-P-2021-07-22-

001603-c

22.07.2021 22.07.2021 оголошено 

тендер

f85e0149fe7b4aa0

b375907cdc06185

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"

Регулятор тиску газу ДК 021:2015: 39340000-

7 – Обладнання для 

газових мереж

– 65 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Липень, 2021 UA-P-2021-07-21-

010329-b

21.07.2021 21.07.2021 оголошено 

тендер

a6160971a33048a

c8bec7920436159

a1

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-2021-07-22-001603-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-22-001603-c
https://prozorro.gov.ua/tender/f85e0149fe7b4aa0b375907cdc061855
https://prozorro.gov.ua/tender/f85e0149fe7b4aa0b375907cdc061855
https://prozorro.gov.ua/tender/f85e0149fe7b4aa0b375907cdc061855
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-21-010329-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-21-010329-b
https://prozorro.gov.ua/tender/a6160971a33048ac8bec7920436159a1
https://prozorro.gov.ua/tender/a6160971a33048ac8bec7920436159a1
https://prozorro.gov.ua/tender/a6160971a33048ac8bec7920436159a1


Диск відрізний та круг 

шліфувальний

ДК 021:2015: 14810000-

2 – Абразивні вироби

– 29 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Липень, 2021 UA-P-2021-07-21-

009615-b

21.07.2021 21.07.2021 оголошено 

тендер

f5332e4224454c0

db3872b326a8583

cd

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)

Фарба термостійка ДК 021:2015: 44810000-

1 – Фарби

– 7 500 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Липень, 2021 UA-P-2021-07-21-

003859-b

21.07.2021 21.07.2021 оголошено 

тендер

d9e550d0923b436

b82ecbfad27867df

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"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-21-009615-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-21-009615-b
https://prozorro.gov.ua/tender/f5332e4224454c0db3872b326a8583cd
https://prozorro.gov.ua/tender/f5332e4224454c0db3872b326a8583cd
https://prozorro.gov.ua/tender/f5332e4224454c0db3872b326a8583cd
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-21-003859-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-21-003859-b
https://prozorro.gov.ua/tender/d9e550d0923b436b82ecbfad27867df0
https://prozorro.gov.ua/tender/d9e550d0923b436b82ecbfad27867df0
https://prozorro.gov.ua/tender/d9e550d0923b436b82ecbfad27867df0


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

Липень, 2021 UA-P-2021-07-19-

010560-b

19.07.2021 19.07.2021 оголошено 

тендер

98b210d677da406

780febf05266b477

d

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

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

Липень, 2021 UA-P-2021-07-19-

009920-b

19.07.2021 19.07.2021 оголошено 

тендер

27175439e98341f

79c9708bcb2ca3a

70

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

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

Липень, 2021 UA-P-2021-07-19-

009390-b

19.07.2021 19.07.2021 оголошено 

тендер

726d816e703b486

7807c755a82085c

f4

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства

Послуги з навчання з 

охорони праці

ДК 021:2015: 80520000-

5 – Навчальні засоби

– 2 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Липень, 2021 UA-P-2021-07-19-

002595-b

19.07.2021 19.07.2021 оголошено 

тендер

da249e7c63ba49a

39d176845eb1125

21

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Сервер ДК 021:2015: 48820000-

2 – Сервери

– 49 821 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Липень, 2021 UA-P-2021-07-15-

000695-a

15.07.2021 15.07.2021 оголошено 

тендер

1b095bd80143486

cb5888bd4f495b6

10

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

кондиціонерів

ДК 021:2015: 50730000-

1 – Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

охолоджувальних 

установок

– 49 284 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Липень, 2021 UA-P-2021-07-08-

002852-a

08.07.2021 08.07.2021 оголошено 

тендер

66ff4540775c4410

8fc25993352ec8d

3

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Трос пломбувальний 

нержавіючий в 

полімері та пломби

ДК 021:2015: 39360000-

3 – Пломбувальне 

обладнання

– 30 360 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Липень, 2021 UA-P-2021-07-08-

002721-a

08.07.2021 08.07.2021 оголошено 

тендер

c8e612336c1c40a

1be0c31b7178165

b9

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-19-010560-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-19-010560-b
https://prozorro.gov.ua/tender/98b210d677da406780febf05266b477d
https://prozorro.gov.ua/tender/98b210d677da406780febf05266b477d
https://prozorro.gov.ua/tender/98b210d677da406780febf05266b477d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-19-009920-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-19-009920-b
https://prozorro.gov.ua/tender/27175439e98341f79c9708bcb2ca3a70
https://prozorro.gov.ua/tender/27175439e98341f79c9708bcb2ca3a70
https://prozorro.gov.ua/tender/27175439e98341f79c9708bcb2ca3a70
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-19-009390-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-19-009390-b
https://prozorro.gov.ua/tender/726d816e703b4867807c755a82085cf4
https://prozorro.gov.ua/tender/726d816e703b4867807c755a82085cf4
https://prozorro.gov.ua/tender/726d816e703b4867807c755a82085cf4
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-19-002595-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-19-002595-b
https://prozorro.gov.ua/tender/da249e7c63ba49a39d176845eb112521
https://prozorro.gov.ua/tender/da249e7c63ba49a39d176845eb112521
https://prozorro.gov.ua/tender/da249e7c63ba49a39d176845eb112521
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-15-000695-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-15-000695-a
https://prozorro.gov.ua/tender/1b095bd80143486cb5888bd4f495b610
https://prozorro.gov.ua/tender/1b095bd80143486cb5888bd4f495b610
https://prozorro.gov.ua/tender/1b095bd80143486cb5888bd4f495b610
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-08-002852-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-08-002852-a
https://prozorro.gov.ua/tender/66ff4540775c44108fc25993352ec8d3
https://prozorro.gov.ua/tender/66ff4540775c44108fc25993352ec8d3
https://prozorro.gov.ua/tender/66ff4540775c44108fc25993352ec8d3
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-08-002721-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-08-002721-a
https://prozorro.gov.ua/tender/c8e612336c1c40a1be0c31b7178165b9
https://prozorro.gov.ua/tender/c8e612336c1c40a1be0c31b7178165b9
https://prozorro.gov.ua/tender/c8e612336c1c40a1be0c31b7178165b9


Допоміжне 

обладнання для котлів

ДК 021:2015: 42160000-

8 – Котельні установки

– 31 960 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Липень, 2021 UA-P-2021-07-08-

000932-a

08.07.2021 08.07.2021 оголошено 

тендер

b97b576fc72d470

dbf62b5b7dc99ab

2f

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)

Лічильники води, 

імпульсний передавач

ДК 021:2015: 38410000-

2 – Лічильні прилади

– 25 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Липень, 2021 UA-P-2021-07-07-

002861-a

07.07.2021 07.07.2021 оголошено 

тендер

cf1d5fc9839e4b76

a69e5fdbe0ce7618

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-2021-07-08-000932-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-08-000932-a
https://prozorro.gov.ua/tender/b97b576fc72d470dbf62b5b7dc99ab2f
https://prozorro.gov.ua/tender/b97b576fc72d470dbf62b5b7dc99ab2f
https://prozorro.gov.ua/tender/b97b576fc72d470dbf62b5b7dc99ab2f
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-07-002861-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-07-002861-a
https://prozorro.gov.ua/tender/cf1d5fc9839e4b76a69e5fdbe0ce7618
https://prozorro.gov.ua/tender/cf1d5fc9839e4b76a69e5fdbe0ce7618


Послуги з проведення 

гідравлічних 

випробувань теплових 

мереж на щільність від 

котельні 

ш."Гвардійська" до БК-

29 м.Кривий Ріг

ДК 021:2015: 71630000-

3 – Послуги з технічного 

огляду та 

випробовувань

– 11 967.71 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Липень, 2021 UA-P-2021-07-07-

001106-a

07.07.2021 07.07.2021 оголошено 

тендер

3ba47c21babd4dc

cb932697eb43aa7

90

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

абз. 3 п. 2 ч. 7 ст. 3 

Закону України «Про 

публічні закупівлі»,  

якщо роботи, товари 

чи послуги можуть 

бути виконані, 

поставлені чи надані 

виключно певним 

суб’єктом  

господарювання у 

зв’язку з відсутністю 

конкуренції з 

технічних причин та 

на підставі службової 

записки № 3315 від 

06.07.2021р від 

начальника ВТВ.

Технічне 

обслуговування 

засобів вимірювальної 

техніки та їх 

складових  частин

ДК 021:2015: 50430000-

8 – Послуги з 

ремонтування і 

технічного 

обслуговування 

високоточного 

обладнання

– 13 452 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Липень, 2021 UA-P-2021-07-07-

000816-a

07.07.2021 07.07.2021 оголошено 

тендер

f9fb9b030c744a4f

a773e83a4af78d8a

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

абз. 1 п. 3 ч. 7 ст. 3 

Закону України «Про 

публічні закупівлі» у 

зв’язку з тим, що ТОВ  

«ЛІФОТ» є 

ексклюзивним 

дистриб’ютором 

продукції Testo KG 

зокрема 

газоаналізатору «Testo-

330 1LL» та на 

підставі службової 

записки № 3003 від 

15.06.2021р від 

в.о.начальника ЛРН.

Кабельно - 

провідникова 

продукція

ДК 021:2015: 44320000-

9 – Кабелі та супутня 

продукція

– 279 604.78 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Липень, 2021 UA-P-2021-07-05-

002651-a

05.07.2021 05.07.2021 оголошено 

тендер

cc942321c732416

68f89b903cb5707

4e

Звіт відповідно п.4 ч.7 

статті 3 Закону 

України "Про 

публічні закупівлі", 

для виконання 

інвестиціної програми 

в підприємства 

виникла необхідність 

в придбані 

додаткового 

обладнання

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-07-001106-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-07-001106-a
https://prozorro.gov.ua/tender/3ba47c21babd4dccb932697eb43aa790
https://prozorro.gov.ua/tender/3ba47c21babd4dccb932697eb43aa790
https://prozorro.gov.ua/tender/3ba47c21babd4dccb932697eb43aa790
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-07-000816-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-07-000816-a
https://prozorro.gov.ua/tender/f9fb9b030c744a4fa773e83a4af78d8a
https://prozorro.gov.ua/tender/f9fb9b030c744a4fa773e83a4af78d8a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-05-002651-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-05-002651-a
https://prozorro.gov.ua/tender/cc942321c73241668f89b903cb57074e
https://prozorro.gov.ua/tender/cc942321c73241668f89b903cb57074e
https://prozorro.gov.ua/tender/cc942321c73241668f89b903cb57074e


Розпломбування та 

подальше 

опломбування вузла 

обліку з послідуючим 

проведенням 

позачергової технічної 

перевірки 

правильності роботи 

лічильника 

електроенергії за 

адресою м.Кривий Ріг, 

в/ч 3011 , вул. 

Володимира Великого, 

42

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 1 194.58 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Липень, 2021 UA-P-2021-07-05-

002529-a

05.07.2021 05.07.2021 оголошено 

тендер

cd623b30e6cb41d

48dc38f08976af44

1

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

– 210 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Липень, 2021 UA-P-2021-07-05-

001188-a

05.07.2021 05.07.2021 оголошено 

тендер

76fc93862d6b47d

78e2fc7929f86e21

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"

Розпломбування та 

подальше 

опломбування вузла 

обліку за адресою 

м.Кривий Ріг, вул. 

Новосибірська,19

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 1 194.58 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Липень, 2021 UA-P-2021-07-05-

000264-a

05.07.2021 05.07.2021 оголошено 

тендер

dfcc1acd1cd547be

be1ff94cc9da9d8a

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-05-002529-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-05-002529-a
https://prozorro.gov.ua/tender/cd623b30e6cb41d48dc38f08976af441
https://prozorro.gov.ua/tender/cd623b30e6cb41d48dc38f08976af441
https://prozorro.gov.ua/tender/cd623b30e6cb41d48dc38f08976af441
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-05-001188-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-05-001188-a
https://prozorro.gov.ua/tender/76fc93862d6b47d78e2fc7929f86e215
https://prozorro.gov.ua/tender/76fc93862d6b47d78e2fc7929f86e215
https://prozorro.gov.ua/tender/76fc93862d6b47d78e2fc7929f86e215
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-05-000264-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-05-000264-a
https://prozorro.gov.ua/tender/dfcc1acd1cd547bebe1ff94cc9da9d8a
https://prozorro.gov.ua/tender/dfcc1acd1cd547bebe1ff94cc9da9d8a


Улаштування нових 

нерухомих опор – 5 

шт., установлення 

сальникових 

компенсаторів – 10 

шт. на магістральній 

тепловій мережі 

Ду600мм від 

колектору Ду1000мм 

котельні «Центральна» 

до камери 

перемикання БК-1а

ДК 021:2015: 45230000-

8 – Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та 

електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання 

поверхонь

– 591 050.4 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Липень, 2021 UA-P-2021-07-01-

009429-c

01.07.2021 01.07.2021 оголошено 

тендер

3f3a1949aab0436

dbcb089c2c224af0

a

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» є замовником який 

здійснює діяльність в 

окремих сферах 

господарювання. 

Згідно пункту 2 

частини першої статті 

3 Закону України від 

25 грудня 2015 року 

№922-VIII «Про 

публічні закупівлі», 

дана закупівля не 

перевищує вартісних 

меж тому проводиться 

у відповідності до 

статті 14 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-01-009429-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-07-01-009429-c
https://prozorro.gov.ua/tender/3f3a1949aab0436dbcb089c2c224af0a
https://prozorro.gov.ua/tender/3f3a1949aab0436dbcb089c2c224af0a
https://prozorro.gov.ua/tender/3f3a1949aab0436dbcb089c2c224af0a

