
на 2021 рік СЕРПЕНЬ

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:

Послуги з проведення 

оперативних 

перемикань в 

електроустановках 

споживачів за адресою 

м.Кривий Ріг вул. 

Новосибірська ТП-710

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 2 893.63 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-31-

001797-c

31.08.2021 31.08.2021 оголошено 

тендер

a56665297acb401

4bf483289a47500

9f

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Матеріали для 

монтажу та 

підключення 

пальників і 

автоматики на 

котельній "ДКМС-80"

ДК 021:2015: 31220000-

4 – Елементи 

електричних схем

– 37 500 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-30-

001172-c

30.08.2021 30.08.2021 оголошено 

тендер

6ca551794ed14f2

78f3495dfed95913

9

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-2021-08-31-001797-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-31-001797-c
https://prozorro.gov.ua/tender/a56665297acb4014bf483289a475009f
https://prozorro.gov.ua/tender/a56665297acb4014bf483289a475009f
https://prozorro.gov.ua/tender/a56665297acb4014bf483289a475009f
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-30-001172-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-30-001172-c
https://prozorro.gov.ua/tender/6ca551794ed14f278f3495dfed959139
https://prozorro.gov.ua/tender/6ca551794ed14f278f3495dfed959139
https://prozorro.gov.ua/tender/6ca551794ed14f278f3495dfed959139


Болти, шайби, 

саморізи

ДК 021:2015: 44530000-

4 – Кріпильні деталі

– 230 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-30-

001114-c

30.08.2021 30.08.2021 оголошено 

тендер

5cc0b87548194db

18b0ce8dfd03b36

5b

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

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-30-

000679-c

30.08.2021 30.08.2021 оголошено 

тендер

b0dd32a8e5be406

5b3de6da64d9c04

d8

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-2021-08-30-001114-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-30-001114-c
https://prozorro.gov.ua/tender/5cc0b87548194db18b0ce8dfd03b365b
https://prozorro.gov.ua/tender/5cc0b87548194db18b0ce8dfd03b365b
https://prozorro.gov.ua/tender/5cc0b87548194db18b0ce8dfd03b365b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-30-000679-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-30-000679-c
https://prozorro.gov.ua/tender/b0dd32a8e5be4065b3de6da64d9c04d8
https://prozorro.gov.ua/tender/b0dd32a8e5be4065b3de6da64d9c04d8
https://prozorro.gov.ua/tender/b0dd32a8e5be4065b3de6da64d9c04d8


Жилет сигнальний; 

щиток захисний; 

навушники 

протишумові; 

наколінники

ДК 021:2015: 18140000-

2 – Аксесуари до 

робочого одягу

– 55 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-23-

000549-a

23.08.2021 23.08.2021 оголошено 

тендер

0f937382a4fa401d

8866977d5a4b754

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"

Регулятор тиску газу ДК 021:2015: 39340000-

7 – Обладнання для 

газових мереж

– 18 300 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-23-

000544-a

23.08.2021 23.08.2021 оголошено 

тендер

f5c01c253dfa49fc

ac777033015bea7

0

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Позачергова технічна 

перевірка 

правильності роботи 

(перевірка схеми 

вмикання) 

багатотарифної точки 

обліку електроенергії 

0,4кВ, з 

трансформаторами 

струму за адресою: 

м.Кривий Ріг 

пл.Визволення , 3д

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 1 800.05 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-23-

000514-a

23.08.2021 23.08.2021 оголошено 

тендер

dd14d697deed417

bbf97aec2143866e

c

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Проведення 

позачергової технічної 

перевірки 

правильності роботи 

(перевірка схеми 

вимикання) 

однотарифного 

трифазного 

лічильника 

електроенергії 

прямого включення по 

струму і напрузі, за 

адресою: м.Кривий 

Ріг,  

вул.Червоногірська, 1а

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 759.1 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-23-

000480-a

23.08.2021 23.08.2021 оголошено 

тендер

a1d5f067bbd24b1

4bf9e70b50a2ac2f

6

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-23-000549-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-23-000549-a
https://prozorro.gov.ua/tender/0f937382a4fa401d8866977d5a4b7543
https://prozorro.gov.ua/tender/0f937382a4fa401d8866977d5a4b7543
https://prozorro.gov.ua/tender/0f937382a4fa401d8866977d5a4b7543
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-23-000544-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-23-000544-a
https://prozorro.gov.ua/tender/f5c01c253dfa49fcac777033015bea70
https://prozorro.gov.ua/tender/f5c01c253dfa49fcac777033015bea70
https://prozorro.gov.ua/tender/f5c01c253dfa49fcac777033015bea70
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-23-000514-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-23-000514-a
https://prozorro.gov.ua/tender/dd14d697deed417bbf97aec2143866ec
https://prozorro.gov.ua/tender/dd14d697deed417bbf97aec2143866ec
https://prozorro.gov.ua/tender/dd14d697deed417bbf97aec2143866ec
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-23-000480-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-23-000480-a
https://prozorro.gov.ua/tender/a1d5f067bbd24b14bf9e70b50a2ac2f6
https://prozorro.gov.ua/tender/a1d5f067bbd24b14bf9e70b50a2ac2f6
https://prozorro.gov.ua/tender/a1d5f067bbd24b14bf9e70b50a2ac2f6


Нотаріальні послуги ДК 021:2015: 79130000-

4 – Юридичні послуги, 

пов’язані з 

оформленням і 

засвідченням 

документів

– 2 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-23-

000415-a

23.08.2021 23.08.2021 оголошено 

тендер

4a2dea8fba2741fb

b8b560bdf30be93

9

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Сертифікація фахівців 

з неруйнівного 

контролю машин, 

механізмів, 

устаткування 

підвищеної небезпеки

ДК 021:2015: 80520000-

5 – Навчальні засоби

– 1 702.57 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-23-

000381-a

23.08.2021 23.08.2021 оголошено 

тендер

90275f5d22104d3

1869e75450597b9

36

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

абз. 4 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 

неруйнівного 

контролю машин, 

механізмів тому що 

АСОЦІАЦІЯ 

НЕЗАЛЕЖНИХ 

ЕКСПЕРТІВ 

УКРАЇНИ 

«УКРЕКСПЕРТ» є 

єдиною компанією 

яка має дозвіл від 

Комітету по нагляду 

за охороною праці 

України №20.ПР.98 

на початок робіт 

(згідно службової 

записки начальника 

лабораторії ТДНК за 

№ 4018 від 
Полікарбонат  

2100x6000x4

ДК 021:2015: 44170000-

2 – Плити, листи, 

стрічки та фольга, 

пов’язані з 

конструкційними 

матеріалами

– 72 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-19-

001728-a

19.08.2021 19.08.2021 оголошено 

тендер

4f8dd9609524459

db1c0651fa980c3

02

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-2021-08-23-000415-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-23-000415-a
https://prozorro.gov.ua/tender/4a2dea8fba2741fbb8b560bdf30be939
https://prozorro.gov.ua/tender/4a2dea8fba2741fbb8b560bdf30be939
https://prozorro.gov.ua/tender/4a2dea8fba2741fbb8b560bdf30be939
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-23-000381-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-23-000381-a
https://prozorro.gov.ua/tender/90275f5d22104d31869e75450597b936
https://prozorro.gov.ua/tender/90275f5d22104d31869e75450597b936
https://prozorro.gov.ua/tender/90275f5d22104d31869e75450597b936
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-19-001728-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-19-001728-a
https://prozorro.gov.ua/tender/4f8dd9609524459db1c0651fa980c302
https://prozorro.gov.ua/tender/4f8dd9609524459db1c0651fa980c302
https://prozorro.gov.ua/tender/4f8dd9609524459db1c0651fa980c302


Послуги з 

нестандартного 

приєднання до 

газорозподільної 

системи та видача 

Технічних умов 

приєднання за 

адресою м. Кривий Ріг 

вул. Криворіжсталі, 2м

ДК 021:2015: 45230000-

8 – Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та 

електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання 

поверхонь

– 78 701.78 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-17-

009410-a

17.08.2021 17.08.2021 оголошено 

тендер

f3423d7233714fd

0a076d44d3760dd

63

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

абз. 4 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 

нестандартного 

приєднання 

зовнішнього 

газопостачання та 

видача Технічних 

умов приєднання  за 

адресою: м.Кривий 

Ріг, 

вул.Криворіжсталі, 

2м. Надання вказаних 

послуг можливо лише 

АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ 

"ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНО

Ї СИСТЕМИ 

"КРИВОРІЖГАЗ" 

(згідно службової 
Кутик сталеві Ст3; 

Швелер Ст3

ДК 021:2015: 14620000-

3 – Сплави

– 204 535 UAH Переговорна 

процедура 

(скорочена)

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-17-

000373-a

17.08.2021 17.08.2021 оголошено 

тендер

bd08b380b34c427

2a531563bfa8d33

ae

У зв’язку з тим що 

процедура закупівлі 

Кутик сталеві Ст3; 

Швелер Ст3  не 

відбулась двічі (UA-

2021-04-06-004779-a 

та UA-2021-03-18-

006897-a) Замовником 

було прийнято 

рішення про 

проведення 

переговорної закупівлі 

(спрощеної)

Круг Ст3, Ст45; Лист 

Ст3

ДК 021:2015: 14620000-

3 – Сплави

– 728 744 UAH Переговорна 

процедура 

(скорочена)

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-17-

000116-a

17.08.2021 17.08.2021 оголошено 

тендер

0b30c2c7b62345f

c8fee613ed297c14

8

У зв’язку з тим що 

процедура закупівлі 

Круг Ст3, Ст45; Лист 

Ст3  не відбулась двічі 

(UA-2021-04-19-

002275-a та UA-2021-

04-06-004468-a) 

Замовником було 

прийнято рішення про 

проведення 

переговорної закупівлі 

(спрощеної).

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-17-009410-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-17-009410-a
https://prozorro.gov.ua/tender/f3423d7233714fd0a076d44d3760dd63
https://prozorro.gov.ua/tender/f3423d7233714fd0a076d44d3760dd63
https://prozorro.gov.ua/tender/f3423d7233714fd0a076d44d3760dd63
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-17-000373-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-17-000373-a
https://prozorro.gov.ua/tender/bd08b380b34c4272a531563bfa8d33ae
https://prozorro.gov.ua/tender/bd08b380b34c4272a531563bfa8d33ae
https://prozorro.gov.ua/tender/bd08b380b34c4272a531563bfa8d33ae
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-17-000116-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-17-000116-a
https://prozorro.gov.ua/tender/0b30c2c7b62345fc8fee613ed297c148
https://prozorro.gov.ua/tender/0b30c2c7b62345fc8fee613ed297c148
https://prozorro.gov.ua/tender/0b30c2c7b62345fc8fee613ed297c148


Спецпідготовка та 

атестація згідно з 

НПАОП 0.00-1.63-13

ДК 021:2015: 80510000-

2 – Послуги з 

професійної підготовки 

спеціалістів

– 13 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-16-

009516-a

16.08.2021 16.08.2021 оголошено 

тендер

7ed23c9f07c1483

d99340491279330

c9

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"

Ацетилен ДК 021:2015: 24320000-

3 – Основні органічні 

хімічні речовини

– 5 500 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-16-

005366-a

16.08.2021 16.08.2021 оголошено 

тендер

d093007bebc4454

4871ebf1b30446a

dd

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-2021-08-16-009516-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-16-009516-a
https://prozorro.gov.ua/tender/7ed23c9f07c1483d99340491279330c9
https://prozorro.gov.ua/tender/7ed23c9f07c1483d99340491279330c9
https://prozorro.gov.ua/tender/7ed23c9f07c1483d99340491279330c9
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-16-005366-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-16-005366-a
https://prozorro.gov.ua/tender/d093007bebc44544871ebf1b30446add
https://prozorro.gov.ua/tender/d093007bebc44544871ebf1b30446add
https://prozorro.gov.ua/tender/d093007bebc44544871ebf1b30446add


Зварювальний 

напівавтомат Патон 

ПСИ-200 PRO (15-2) 

DC MIG / MAG / 

MMA / TIG

ДК 021:2015: 42660000-

0 – Інструменти для 

паяння м’яким і 

твердим припоєм та для 

зварювання, машини та 

устаткування для 

поверхневої 

термообробки і гарячого 

напилювання

– 14 500 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-12-

002935-c

12.08.2021 12.08.2021 оголошено 

тендер

23f0279b91cf44b6

b26f06fe517f0e03

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"

Матеріали для 

монтажу та 

підключення 

пальників і 

автоматики на 

котельній "ДКМС-80"

ДК 021:2015: 31220000-

4 – Елементи 

електричних схем

– 37 500 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-12-

002614-c

12.08.2021 12.08.2021 оголошено 

тендер

35d3e8fc29e646cf

b730febfd3c7981b

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-2021-08-12-002935-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-12-002935-c
https://prozorro.gov.ua/tender/23f0279b91cf44b6b26f06fe517f0e03
https://prozorro.gov.ua/tender/23f0279b91cf44b6b26f06fe517f0e03
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-12-002614-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-12-002614-c
https://prozorro.gov.ua/tender/35d3e8fc29e646cfb730febfd3c7981b
https://prozorro.gov.ua/tender/35d3e8fc29e646cfb730febfd3c7981b


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

– 1 844 552.4 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-12-

001616-c

12.08.2021 12.08.2021 оголошено 

тендер

e470b73a597a41b

488ba638ec6e0c5

74

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"

Позачергова технічна 

перевірка 

правильності роботи 

(перевірка схеми 

вмикання) 

багатотарифної точки 

обліку електроенергії 

0,4кВ, з 

трансформаторами 

струму за адресою: 

вул. Дарвіна, 2д

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 1 800.05 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-12-

000642-c

12.08.2021 12.08.2021 оголошено 

тендер

658e529b386749c

6988356bc06dc52

c6

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-12-001616-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-12-001616-c
https://prozorro.gov.ua/tender/e470b73a597a41b488ba638ec6e0c574
https://prozorro.gov.ua/tender/e470b73a597a41b488ba638ec6e0c574
https://prozorro.gov.ua/tender/e470b73a597a41b488ba638ec6e0c574
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-12-000642-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-12-000642-c
https://prozorro.gov.ua/tender/658e529b386749c6988356bc06dc52c6
https://prozorro.gov.ua/tender/658e529b386749c6988356bc06dc52c6
https://prozorro.gov.ua/tender/658e529b386749c6988356bc06dc52c6


Комплект обладнання 

для дозування

ДК 021:2015: 42160000-

8 – Котельні установки

– 15 600 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-11-

002013-c

11.08.2021 11.08.2021 оголошено 

тендер

cbfa991ac64e46c3

855357a1ac7cda9e

Допорогова закупівлі, 

яка проводиться 

відповідно до 

Інструкції про 

порядок використання 

електронної системи 

закупівель у разі 

здійснення закупівель, 

вартість яких є 

меншою за вартість, 

що встановлена в 

частині 3 статті 3 

Закону, затверджено 

Наказом Державного 

підприємства 

«ПРОЗОРРО» від 

19.03.2019 р. № 10 (Зі 

змінами внесеними 

Наказом ДП 

"Прозорро" № 18 від 

17.04.2020)

Надання 

комунікаційних 

послуг (Хмарна АТС) 

за адресом : м.Кривий 

Ріг вул.Пушкіна, буд 

.36А

ДК 021:2015: 64210000-

1 – Послуги 

телефонного зв’язку та 

передачі даних

– 5 028 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-10-

002089-c

10.08.2021 10.08.2021 оголошено 

тендер

d5ef4684a24e4c52

95b1582278fd721

5

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

абз. 4 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 

начальника ВОЕЕ за 

№ 3561 від 

21.07.2021р.)

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-11-002013-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-11-002013-c
https://prozorro.gov.ua/tender/cbfa991ac64e46c3855357a1ac7cda9e
https://prozorro.gov.ua/tender/cbfa991ac64e46c3855357a1ac7cda9e
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-10-002089-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-10-002089-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d5ef4684a24e4c5295b1582278fd7215
https://prozorro.gov.ua/tender/d5ef4684a24e4c5295b1582278fd7215
https://prozorro.gov.ua/tender/d5ef4684a24e4c5295b1582278fd7215


Відеореєстратори 

індивідуальні

ДК 021:2015: 32330000-

5 – Апаратура для 

запису та відтворення 

аудіо- та відеоматеріалу

– 37 800 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-09-

001866-c

09.08.2021 09.08.2021 оголошено 

тендер

d606268de648464

c872f9b8c3bee977

a

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 дослідження 

забруднень повітря та 

грунту

ДК 021:2015: 85140000-

2 – Послуги у сфері 

охорони здоров’я різні

– 1 819.2 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-09-

000252-c

09.08.2021 09.08.2021 оголошено 

тендер

d70c743f3b654fe5

8df59d2402cbf7fb

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Протигаз цивільний 

ГП-7

ДК 021:2015: 35810000-

5 – Індивідуальне 

обмундирування

– 46 980 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-05-

001531-b

05.08.2021 05.08.2021 оголошено 

тендер

616c5e1da0954d9

787673f6da66c34

cd

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Лічильники ДК 021:2015: 38410000-

2 – Лічильні прилади

– 13 356 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-05-

001248-b

05.08.2021 05.08.2021 оголошено 

тендер

153c5a8c67f74cb2

83ddb8052fa6ac1

7

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-09-001866-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-09-001866-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d606268de648464c872f9b8c3bee977a
https://prozorro.gov.ua/tender/d606268de648464c872f9b8c3bee977a
https://prozorro.gov.ua/tender/d606268de648464c872f9b8c3bee977a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-09-000252-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-09-000252-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d70c743f3b654fe58df59d2402cbf7fb
https://prozorro.gov.ua/tender/d70c743f3b654fe58df59d2402cbf7fb
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-05-001531-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-05-001531-b
https://prozorro.gov.ua/tender/616c5e1da0954d9787673f6da66c34cd
https://prozorro.gov.ua/tender/616c5e1da0954d9787673f6da66c34cd
https://prozorro.gov.ua/tender/616c5e1da0954d9787673f6da66c34cd
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-05-001248-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-05-001248-b
https://prozorro.gov.ua/tender/153c5a8c67f74cb283ddb8052fa6ac17
https://prozorro.gov.ua/tender/153c5a8c67f74cb283ddb8052fa6ac17
https://prozorro.gov.ua/tender/153c5a8c67f74cb283ddb8052fa6ac17


Хімічні реактиви ДК 021:2015: 24320000-

3 – Основні органічні 

хімічні речовини

– 26 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-04-

004595-a

04.08.2021 04.08.2021 оголошено 

тендер

496fd0d3be1645ce

8a0f2cf1cf420a42

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"

Спецпідготовка та 

атестація згідно з 

НПАОП 0.00-1.63-13

ДК 021:2015: 80510000-

2 – Послуги з 

професійної підготовки 

спеціалістів

– 13 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-04-

003993-a

04.08.2021 04.08.2021 оголошено 

тендер

68cdcf6692394b0

186309ee3b25466

68

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-2021-08-04-004595-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-04-004595-a
https://prozorro.gov.ua/tender/496fd0d3be1645ce8a0f2cf1cf420a42
https://prozorro.gov.ua/tender/496fd0d3be1645ce8a0f2cf1cf420a42
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-04-003993-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-04-003993-a
https://prozorro.gov.ua/tender/68cdcf6692394b0186309ee3b2546668
https://prozorro.gov.ua/tender/68cdcf6692394b0186309ee3b2546668
https://prozorro.gov.ua/tender/68cdcf6692394b0186309ee3b2546668


Технічна 

інвентаризація об’єкту 

нерухомого майна та 

виготовлення 

технічного паспорту за 

адресою м.Кривий Ріг 

вул.Брюллова,1 К

ДК 021:2015: 71340000-

3 – Комплексні 

інженерні послуги

– 18 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-04-

003416-a

04.08.2021 04.08.2021 оголошено 

тендер

6fa7393e4fe24427

b8110f381c37789

8

Згідно абз.2 п.3 ч.7 

статті 3 Закону 

України «Про 

публічні закупівлі»,  

на підставі  нагальної 

потреби у здійснені 

закупівлі, в наслідок  

виникненням 

об’єктивних обставин, 

що унеможливлюють 

дотримання 

замовниками строків 

для проведення 

спрощеної закупівлі. 

У зв’язку  з негайною 

необхідністю 

внесення  змін в 

технічний паспорт 

виконаний  КП 

«Криворізьке 

РБТІ»ДОР» від 

26.07.2018р, по 

причині присвоєння  

адреси об’єкту, для 

можливості 

проведення державної 

реєстрації права 
Болти, шайби, 

саморізи

ДК 021:2015: 44530000-

4 – Кріпильні деталі

– 230 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-04-

003112-a

04.08.2021 04.08.2021 оголошено 

тендер

ddd4cdc55ce3433

7bdf092189bdca3f

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-2021-08-04-003416-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-04-003416-a
https://prozorro.gov.ua/tender/6fa7393e4fe24427b8110f381c377898
https://prozorro.gov.ua/tender/6fa7393e4fe24427b8110f381c377898
https://prozorro.gov.ua/tender/6fa7393e4fe24427b8110f381c377898
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-04-003112-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-04-003112-a
https://prozorro.gov.ua/tender/ddd4cdc55ce34337bdf092189bdca3f2
https://prozorro.gov.ua/tender/ddd4cdc55ce34337bdf092189bdca3f2
https://prozorro.gov.ua/tender/ddd4cdc55ce34337bdf092189bdca3f2


Послуги з технічної 

інвентаризації об’єкту 

нерухомого майна та 

виготовлення 

технічного паспорту за 

адресою м. Кривий 

Ріг, вул. 

С.Параджанова, 36

ДК 021:2015: 71340000-

3 – Комплексні 

інженерні послуги

– 2 500 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-04-

003004-a

04.08.2021 04.08.2021 оголошено 

тендер

6922002d081e497

db8addc4b46073c

a4

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Лінолеум 

полівінілхлоридний 

(ПВХ)

ДК 021:2015: 44420000-

0 – Будівельні товари

– 90 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-03-

000846-a

03.08.2021 04.08.2021 оголошено 

тендер

0a2b92f4871f4ec7

9e00ef8823d91bfa

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"

Оренда автомобільної 

вишки 

вантажопідйомність 

люльки 200кг висота 

підйому 18м

ДК 021:2015: 45510000-

5 – Прокат підіймальних 

кранів із оператором

– 199 998.4 UAH Переговорна 

процедура 

(скорочена)

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-02-

001500-a

02.08.2021 02.08.2021 оголошено 

тендер

2806878ed1924f7

0b0c7f977059eb1

b1

п. 1 ч. 7 ст. 3 Закону, а 

саме: якщо було двічі 

відмінено спрощену 

закупівлю через 

відсутність учасників, 

визначеної цим 

Законом.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-04-003004-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-04-003004-a
https://prozorro.gov.ua/tender/6922002d081e497db8addc4b46073ca4
https://prozorro.gov.ua/tender/6922002d081e497db8addc4b46073ca4
https://prozorro.gov.ua/tender/6922002d081e497db8addc4b46073ca4
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-03-000846-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-03-000846-a
https://prozorro.gov.ua/tender/0a2b92f4871f4ec79e00ef8823d91bfa
https://prozorro.gov.ua/tender/0a2b92f4871f4ec79e00ef8823d91bfa
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-02-001500-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-02-001500-a
https://prozorro.gov.ua/tender/2806878ed1924f70b0c7f977059eb1b1
https://prozorro.gov.ua/tender/2806878ed1924f70b0c7f977059eb1b1
https://prozorro.gov.ua/tender/2806878ed1924f70b0c7f977059eb1b1


Архівні довідки на 

об'єкти нерухомості за 

адресами: м. Кривий 

Ріг вул.Чарівна, 16а; 

пр.Перемоги, 36а; 

С.Колачевського,111 

д; Недєліна 49а, 

прим.№9, 49б; 

вул.Гірників, 22а; вул. 

Криворіжсталі,155; 

вул.О.Васякіна, 5в; 

вул. В.Гурова, 23 

прим.№4

ДК 021:2015: 71340000-

3 – Комплексні 

інженерні послуги

– 4 732.02 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-02-

000707-a

02.08.2021 02.08.2021 оголошено 

тендер

a883ad2621fd4fe4

af7cabcfd55ab8c2

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

абз.4 п. 2 ч. 7 ст. 3 

Закону України «Про 

публічні закупівлі». 

Відповідно до ч. 29 

Наказу Державного 

комітету будівництва, 

архітектури та 

житлової політики 

України від 

24.05.2001  № 127 

«Про затвердження 

Інструкції про 

порядок проведення 

технічної 

інвентаризації об'єктів 

нерухомого майна» 

передбачено, що 

другий екземпляр 

матеріалів технічної 

інвентаризації об'єкта 

нерухомого майна 

зберігається у суб'єкта 

господарювання, який 

провів технічну 

інвентаризацію. Тому, 
Послуги на отримання 

архівних довідок на 

об’єкти нерухомості за 

адресами: м. Кривий 

Ріг, вул. Магістральна, 

22а; вул. Соборності, 

88б; вул. Чарівна, 19а; 

вул. А.Головка, 12а, 

46а; вул. 

С.Колачевського, 70а; 

вул. Карбишева, 1а; 

вул. В.Бизова, 5в та 

пр. Миру, 58а, 39б

ДК 021:2015: 71340000-

3 – Комплексні 

інженерні послуги

– 5 257.8 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-02-

000529-a

02.08.2021 02.08.2021 оголошено 

тендер

38efca1025264a80

94fb49f57c3acfc6

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

абз.4 п. 2 ч. 7 ст. 3 

Закону України «Про 

публічні закупівлі». 

Відповідно до ч. 29 

Наказу Державного 

комітету будівництва, 

архітектури та 

житлової політики 

України від 

24.05.2001  № 127 

«Про затвердження 

Інструкції про 

порядок проведення 

технічної 

інвентаризації об'єктів 

нерухомого майна» 

передбачено, що 

другий екземпляр 

матеріалів технічної 

інвентаризації об'єкта 

нерухомого майна 

зберігається у суб'єкта 

господарювання, який 

провів технічну 

інвентаризацію. Тому, 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-02-000707-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-02-000707-a
https://prozorro.gov.ua/tender/a883ad2621fd4fe4af7cabcfd55ab8c2
https://prozorro.gov.ua/tender/a883ad2621fd4fe4af7cabcfd55ab8c2
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-02-000529-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-02-000529-a
https://prozorro.gov.ua/tender/38efca1025264a8094fb49f57c3acfc6
https://prozorro.gov.ua/tender/38efca1025264a8094fb49f57c3acfc6


Послуги з ремонту 

вузлів теплової енергії

ДК 021:2015: 50720000-

8 – Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування систем 

центрального опалення

– 49 500 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Серпень, 2021 UA-P-2021-08-02-

000350-a

02.08.2021 02.08.2021 оголошено 

тендер

893c44ea7f324b7

3873d45108ad1da

5f

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

абз. 4 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 

ремонту вузлів обліку 

теплової енергії у  

м.Кривий Ріг.   ТОВ 

«Семпал» є заводом-

виробником приладів 

обліку теплової 

енергії та виконує 

ремонт гарантійного 

та не гарантійного  

характеру (згідно 

службової записки 

начальника відділу 

ПО за №1559 від 

19.03.2021р.)

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-02-000350-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-08-02-000350-a
https://prozorro.gov.ua/tender/893c44ea7f324b73873d45108ad1da5f
https://prozorro.gov.ua/tender/893c44ea7f324b73873d45108ad1da5f
https://prozorro.gov.ua/tender/893c44ea7f324b73873d45108ad1da5f

