
на 2021 рік  ВЕРЕСЕНЬ

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:

послуга з доступу 

до мережі 

Інтернет на 

котельні «КМК» 

за адресою по 

вул. 

Криворіжсталі,15

5

ДК 021:2015: 

72410000-7 – 

Послуги 

провайдерів

– 4 300 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-30-

001857-b

30.09.2021 30.09.2021 оголошено 

тендер

77071abe4f9c4d54

84aa531a2648857f

ПКПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» 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"ослуга 

підключення до 

мобільного 

інтернету

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-2021-09-30-001857-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-30-001857-b
https://prozorro.gov.ua/tender/77071abe4f9c4d5484aa531a2648857f
https://prozorro.gov.ua/tender/77071abe4f9c4d5484aa531a2648857f


Послуги по 

перевезенню, 

збиранню, 

зберіганню, 

обробленню, 

утилізації, 

знешкодженню 

відпрацьованих 

автошин

ДК 021:2015: 

90510000-5 – 

Утилізація/видале

ння сміття та 

поводження зі 

сміттям

– 20 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-29-

007996-b

29.09.2021 29.09.2021 оголошено 

тендер

3931e7542d934ae

2838bc8838ba23c

74

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» 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"

Папір ДК 021:2015: 

30190000-7 – 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне

– 177 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-29-

000524-b

29.09.2021 29.09.2021 оголошено 

тендер

0d066e1b89e8428

0bb098510077ba6

39

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» 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-2021-09-29-007996-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-29-007996-b
https://prozorro.gov.ua/tender/3931e7542d934ae2838bc8838ba23c74
https://prozorro.gov.ua/tender/3931e7542d934ae2838bc8838ba23c74
https://prozorro.gov.ua/tender/3931e7542d934ae2838bc8838ba23c74
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-29-000524-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-29-000524-b
https://prozorro.gov.ua/tender/0d066e1b89e84280bb098510077ba639
https://prozorro.gov.ua/tender/0d066e1b89e84280bb098510077ba639
https://prozorro.gov.ua/tender/0d066e1b89e84280bb098510077ba639


Баки запасу води ДК 021:2015: 

19520000-7 – 

Пластмасові 

вироби

– 14 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-29-

000501-b

29.09.2021 29.09.2021 оголошено 

тендер

a98eb4ce69d14d71

b795739cd4767a5

1

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 
Експертне 

обстеження 

електроустановок 

та 

електрообладнанн

я, що 

відпрацювало 

свій нормативний 

строк 

експлуатації

ДК 021:2015: 

71630000-3 – 

Послуги з 

технічного огляду 

та випробовувань

– 75 600 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-28-

011234-b

28.09.2021 28.09.2021 оголошено 

тендер

020bb7f0b151483

3a6d9ba01bec49de

b

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» 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-2021-09-29-000501-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-29-000501-b
https://prozorro.gov.ua/tender/a98eb4ce69d14d71b795739cd4767a51
https://prozorro.gov.ua/tender/a98eb4ce69d14d71b795739cd4767a51
https://prozorro.gov.ua/tender/a98eb4ce69d14d71b795739cd4767a51
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-28-011234-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-28-011234-b
https://prozorro.gov.ua/tender/020bb7f0b1514833a6d9ba01bec49deb
https://prozorro.gov.ua/tender/020bb7f0b1514833a6d9ba01bec49deb
https://prozorro.gov.ua/tender/020bb7f0b1514833a6d9ba01bec49deb


Двоступінчастий 

регулятор тиску 

газу та пружина 

до регулятора 

тиску газу

ДК 021:2015: 

39340000-7 – 

Обладнання для 

газових мереж

– 43 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-28-

002981-b

28.09.2021 28.09.2021 оголошено 

тендер

bde59bbdbaf54e1a

88e6d794cbf015b9

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» 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"

Надання 

комплексу послуг 

пов’язаних з 

переробкою 

вантажів та 

експедируванням

ДК 021:2015: 

63110000-3 – 

Послуги з 

обробки вантажів

– 49 500 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-27-

009425-b

27.09.2021 27.09.2021 оголошено 

тендер

e26f643b313c4c94

a2e7fd9bcd96ce6a

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Послуги з 

дератизації  та 

дезінсекції в 

будівлях 

підприємства

ДК 021:2015: 

90920000-2 – 

Послуги із 

санітарно-

гігієнічної 

обробки 

приміщень

– 10 052.8 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-27-

007758-b

27.09.2021 27.09.2021 оголошено 

тендер

91841ce5de944ddc

8f854967e1ee5112

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-28-002981-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-28-002981-b
https://prozorro.gov.ua/tender/bde59bbdbaf54e1a88e6d794cbf015b9
https://prozorro.gov.ua/tender/bde59bbdbaf54e1a88e6d794cbf015b9
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-27-009425-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-27-009425-b
https://prozorro.gov.ua/tender/e26f643b313c4c94a2e7fd9bcd96ce6a
https://prozorro.gov.ua/tender/e26f643b313c4c94a2e7fd9bcd96ce6a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-27-007758-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-27-007758-b
https://prozorro.gov.ua/tender/91841ce5de944ddc8f854967e1ee5112
https://prozorro.gov.ua/tender/91841ce5de944ddc8f854967e1ee5112


Надання 

телекомунікаційн

их послуг

ДК 021:2015: 

64210000-1 – 

Послуги 

телефонного 

зв’язку та 

передачі даних

– 9 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-27-

006738-b

27.09.2021 27.09.2021 оголошено 

тендер

3df9a078c347478d

b9287033a8dfd77

b

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 

телекомунікаційн

их мереж 

(службова 
Атестація 

фахівців з UT 

методу НК на  II 

рівень 

кваліфікації  в 

трьох виборних 

секторах

ДК 021:2015: 

80520000-5 – 

Навчальні засоби

– 12 043.8 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-27-

005933-b

27.09.2021 27.09.2021 оголошено 

тендер

f772602800dc487a

a0c7d13f44858bff

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Проведення 

аудиторської 

перевірки 

розрахунків 

обсягів 

заборгованості з 

різниці в тарифах 

на теплову 

енергію

ДК 021:2015: 

79210000-9 – 

Бухгалтерські та 

аудиторські 

послуги

– 49 960 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-25-

000145-b

25.09.2021 25.09.2021 оголошено 

тендер

9c850e01df744d59

b235ca98c6a5cfb1

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Кабель МКЕШнг ДК 021:2015: 

31320000-5 – 

Електророзподіль

ні кабелі

– 2 330.59 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-25-

000136-b

25.09.2021 25.09.2021 оголошено 

тендер

179808d679514c8

ba0fc3883e9214c3

3

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Провід ПВС ДК 021:2015: 

31320000-5 – 

Електророзподіль

ні кабелі

– 28 966.43 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-25-

000123-b

25.09.2021 25.09.2021 оголошено 

тендер

68d67392ec144c0f

b6379740071050e

7

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-27-006738-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-27-006738-b
https://prozorro.gov.ua/tender/3df9a078c347478db9287033a8dfd77b
https://prozorro.gov.ua/tender/3df9a078c347478db9287033a8dfd77b
https://prozorro.gov.ua/tender/3df9a078c347478db9287033a8dfd77b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-27-005933-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-27-005933-b
https://prozorro.gov.ua/tender/f772602800dc487aa0c7d13f44858bff
https://prozorro.gov.ua/tender/f772602800dc487aa0c7d13f44858bff
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-25-000145-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-25-000145-b
https://prozorro.gov.ua/tender/9c850e01df744d59b235ca98c6a5cfb1
https://prozorro.gov.ua/tender/9c850e01df744d59b235ca98c6a5cfb1
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-25-000136-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-25-000136-b
https://prozorro.gov.ua/tender/179808d679514c8ba0fc3883e9214c33
https://prozorro.gov.ua/tender/179808d679514c8ba0fc3883e9214c33
https://prozorro.gov.ua/tender/179808d679514c8ba0fc3883e9214c33
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-25-000123-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-25-000123-b
https://prozorro.gov.ua/tender/68d67392ec144c0fb6379740071050e7
https://prozorro.gov.ua/tender/68d67392ec144c0fb6379740071050e7
https://prozorro.gov.ua/tender/68d67392ec144c0fb6379740071050e7


Автоматичні 

вимикачі, 

термоперетворюв

ачі, датчики 

тиску та інше

ДК 021:2015: 

31210000-1 – 

Електрична 

апаратура для 

комутування та 

захисту 

електричних кіл

– 26 062.44 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-23-

000559-c

23.09.2021 23.09.2021 оголошено 

тендер

e07bf3cc78264147

bffda329f8e65572

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Гальмівний 

резистор для ПЧ

ДК 021:2015: 

31320000-5 – 

Електророзподіль

ні кабелі

– 7 516.98 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-23-

000416-c

23.09.2021 23.09.2021 оголошено 

тендер

3f0c0a9edc0a4ba3

9ee55448e284f0f6

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Теплообмінник 

для ремонту 

котла «КОЛВІ-

192-ДН»: 

Монотермальний 

блок нагріву 

котла В380-115

ДК 021:2015: 

42510000-4 – 

Теплообмінники, 

кондиціонери 

повітря, 

холодильне 

обладнання та 

фільтрувальні 

пристрої

– 76 440 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-21-

003382-a

21.09.2021 21.09.2021 оголошено 

тендер

0ef6c3876d3e4765

ad1ab50b9995051

2

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» 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-2021-09-23-000559-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-23-000559-c
https://prozorro.gov.ua/tender/e07bf3cc78264147bffda329f8e65572
https://prozorro.gov.ua/tender/e07bf3cc78264147bffda329f8e65572
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-23-000416-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-23-000416-c
https://prozorro.gov.ua/tender/3f0c0a9edc0a4ba39ee55448e284f0f6
https://prozorro.gov.ua/tender/3f0c0a9edc0a4ba39ee55448e284f0f6
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-21-003382-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-21-003382-a
https://prozorro.gov.ua/tender/0ef6c3876d3e4765ad1ab50b99950512
https://prozorro.gov.ua/tender/0ef6c3876d3e4765ad1ab50b99950512
https://prozorro.gov.ua/tender/0ef6c3876d3e4765ad1ab50b99950512


Перетворювач 

ДМ3583М

ДК 021:2015: 

38420000-5 – 

Прилади для 

вимірювання 

витрати, рівня та 

тиску рідин і газів

– 170 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-21-

003132-a

21.09.2021 21.09.2021 оголошено 

тендер

b673e559603c44e

3b9b91509a09f50

b6

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання. 

Згідно пункту 2 

частини першої 

статті 3 Закону 

України від 25 

грудня 2015 року 

№922-VIII «Про 

публічні 

закупівлі», дана 

закупівля не 

перевищує 

вартісних меж 

тому проводиться 

у відповідності до 

статті 14 ЗУ "Про 

публічні 

закупівлі"

Динамометр, 

секундомір, 

рулетки

ДК 021:2015: 

38340000-0 – 

Прилади для 

вимірювання 

величин

– 10 500 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-20-

001838-a

20.09.2021 20.09.2021 оголошено 

тендер

4e9e46f196164694

b71014235f75b31

1

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» 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-2021-09-21-003132-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-21-003132-a
https://prozorro.gov.ua/tender/b673e559603c44e3b9b91509a09f50b6
https://prozorro.gov.ua/tender/b673e559603c44e3b9b91509a09f50b6
https://prozorro.gov.ua/tender/b673e559603c44e3b9b91509a09f50b6
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-20-001838-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-20-001838-a
https://prozorro.gov.ua/tender/4e9e46f196164694b71014235f75b311
https://prozorro.gov.ua/tender/4e9e46f196164694b71014235f75b311
https://prozorro.gov.ua/tender/4e9e46f196164694b71014235f75b311


Термостійкий 

керамічний 

ущільнювальний  

шнур квадратний

ДК 021:2015: 

44420000-0 – 

Будівельні товари

– 16 500 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-20-

001072-a

20.09.2021 20.09.2021 оголошено 

тендер

df5dce7b1a334549

bce4991f1da055e0

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» 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"

Розширювальні 

баки

ДК 021:2015: 

44610000-9 – 

Цистерни, 

резервуари, 

контейнери та 

посудини 

високого тиску

– 7 898 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-20-

000947-a

20.09.2021 20.09.2021 оголошено 

тендер

6a6a62120310409

191539405de32b8

d1

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 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-20-001072-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-20-001072-a
https://prozorro.gov.ua/tender/df5dce7b1a334549bce4991f1da055e0
https://prozorro.gov.ua/tender/df5dce7b1a334549bce4991f1da055e0
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-20-000947-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-20-000947-a
https://prozorro.gov.ua/tender/6a6a62120310409191539405de32b8d1
https://prozorro.gov.ua/tender/6a6a62120310409191539405de32b8d1
https://prozorro.gov.ua/tender/6a6a62120310409191539405de32b8d1


Манометри, 

напоромір, 

термометр ТТЖ-

М, бобишка для 

оправи під 

термометр, 

оправа захисна 

металева

ДК 021:2015: 

38420000-5 – 

Прилади для 

вимірювання 

витрати, рівня та 

тиску рідин і газів

– 19 669 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-20-

000399-a

20.09.2021 20.09.2021 оголошено 

тендер

bcf88a013e544f01

b152ab82ad94c02

7

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» 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"

Труби сталеві 

електрозварні 

прямошовні Ф 57, 

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

– 4 949 520 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-16-

002815-c

16.09.2021 16.09.2021 оголошено 

тендер

75210df535a64f52

b18d0b8a3770ba9

4

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Позачергова 

технічна 

перевірка 

правильності 

роботи 

лічильника за 

адресою вул. 

Туполєва, 1к

ДК 021:2015: 

71310000-4 – 

Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та 

будівництва

– 759.1 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-15-

002329-c

15.09.2021 15.09.2021 оголошено 

тендер

3b40ee6906884cee

a45d50d41182a13

3

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-20-000399-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-20-000399-a
https://prozorro.gov.ua/tender/bcf88a013e544f01b152ab82ad94c027
https://prozorro.gov.ua/tender/bcf88a013e544f01b152ab82ad94c027
https://prozorro.gov.ua/tender/bcf88a013e544f01b152ab82ad94c027
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-16-002815-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-16-002815-c
https://prozorro.gov.ua/tender/75210df535a64f52b18d0b8a3770ba94
https://prozorro.gov.ua/tender/75210df535a64f52b18d0b8a3770ba94
https://prozorro.gov.ua/tender/75210df535a64f52b18d0b8a3770ba94
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-15-002329-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-15-002329-c
https://prozorro.gov.ua/tender/3b40ee6906884ceea45d50d41182a133
https://prozorro.gov.ua/tender/3b40ee6906884ceea45d50d41182a133
https://prozorro.gov.ua/tender/3b40ee6906884ceea45d50d41182a133


Запасні частини ДК 021:2015: 

34320000-6 – 

Механічні запасні 

частини, крім 

двигунів і частин 

двигунів

– 207 230 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-13-

000979-b

13.09.2021 13.09.2021 оголошено 

тендер

7d42e86f9d704a07

98c288ee2120c494

Звіт відповідно до 

п. 4 ч. 7 ст. 3 

Закону України 

«Про публічні 

закупівлі» у 

зв’язку з 

необхідністю 

придбати 

додатково товару 

за Договором № 

424-20 від 

10.12.2020 року 

укладеного з 

Товариством з 

обмеженою 

відповідальністю 

"ТОРГІВЕЛЬНИ

Й ДІМ 

"ДНІПРОТЕХСЕ

РВІС"

Послуга з доступу 

до мережі 

інтернет за 

адресою: 

м.Кривий Ріг  

вул.Брюлова, 1К

ДК 021:2015: 

72410000-7 – 

Послуги 

провайдерів

– 10 800 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-13-

000218-b

13.09.2021 13.09.2021 оголошено 

тендер

416a4f12f5fc421a

ab4a5a2014b426e6

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Лампи ДК 021:2015: 

31510000-4 – 

Електричні лампи 

розжарення

– 300 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-08-

010227-c

08.09.2021 08.09.2021 оголошено 

тендер

d068720493e8412

59542e125bc7814

58

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» 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-2021-09-13-000979-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-13-000979-b
https://prozorro.gov.ua/tender/7d42e86f9d704a0798c288ee2120c494
https://prozorro.gov.ua/tender/7d42e86f9d704a0798c288ee2120c494
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-13-000218-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-13-000218-b
https://prozorro.gov.ua/tender/416a4f12f5fc421aab4a5a2014b426e6
https://prozorro.gov.ua/tender/416a4f12f5fc421aab4a5a2014b426e6
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-08-010227-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-08-010227-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d068720493e841259542e125bc781458
https://prozorro.gov.ua/tender/d068720493e841259542e125bc781458
https://prozorro.gov.ua/tender/d068720493e841259542e125bc781458


Послуга з доступу 

до мережі 

інтернет за 

адресою: 

м.Кривий Ріг  

вул.Гагаріна, 57б

ДК 021:2015: 

72410000-7 – 

Послуги 

провайдерів

– 4 320 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-08-

006091-c

08.09.2021 13.09.2021 оголошено 

тендер

d9bc30e6a12142e9

8409224bd08c243

e

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Фарба 

термостійка

ДК 021:2015: 

44810000-1 – 

Фарби

– 7 500 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-08-

003176-c

08.09.2021 08.09.2021 оголошено 

тендер

8149de46dfa04bdf

948fd64b0539607

d

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» 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-2021-09-08-006091-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-08-006091-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d9bc30e6a12142e98409224bd08c243e
https://prozorro.gov.ua/tender/d9bc30e6a12142e98409224bd08c243e
https://prozorro.gov.ua/tender/d9bc30e6a12142e98409224bd08c243e
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-08-003176-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-08-003176-c
https://prozorro.gov.ua/tender/8149de46dfa04bdf948fd64b0539607d
https://prozorro.gov.ua/tender/8149de46dfa04bdf948fd64b0539607d
https://prozorro.gov.ua/tender/8149de46dfa04bdf948fd64b0539607d


Папір ДК 021:2015: 

30190000-7 – 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне

– 135 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-08-

001361-c

08.09.2021 08.09.2021 оголошено 

тендер

d165a58391194ee

7992a3baa0d8ad0

b3

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» 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

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-02-

000183-b

02.09.2021 02.09.2021 оголошено 

тендер

e4615d131d97418

8af254af029d6cfd

6

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» 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-2021-09-08-001361-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-08-001361-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d165a58391194ee7992a3baa0d8ad0b3
https://prozorro.gov.ua/tender/d165a58391194ee7992a3baa0d8ad0b3
https://prozorro.gov.ua/tender/d165a58391194ee7992a3baa0d8ad0b3
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-02-000183-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-02-000183-b
https://prozorro.gov.ua/tender/e4615d131d974188af254af029d6cfd6
https://prozorro.gov.ua/tender/e4615d131d974188af254af029d6cfd6
https://prozorro.gov.ua/tender/e4615d131d974188af254af029d6cfd6


Отримання 

довідки про 

рівень роздрібних 

цін на ринку

ДК 021:2015: 

79310000-0 – 

Послуги з 

проведення 

ринкових 

досліджень

– 35 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Вересень, 2021 UA-P-2021-09-01-

001318-b

01.09.2021 01.09.2021 оголошено 

тендер

50b3b973afe843d4

866057df7630667

1

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-01-001318-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-09-01-001318-b
https://prozorro.gov.ua/tender/50b3b973afe843d4866057df76306671
https://prozorro.gov.ua/tender/50b3b973afe843d4866057df76306671
https://prozorro.gov.ua/tender/50b3b973afe843d4866057df76306671

