
на 2021 рік ЖОВТЕНЬ

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 ремонту і 

технічного 

обслуговування 

автомобілів

ДК 021:2015: 50110000-

9 – Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспортних 

засобів і супутнього 

обладнання

– 94 500 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-27-

000644-b

27.10.2021 27.10.2021 оголошено 

тендер

739d85ea65b2441

68800e97752ab2c

31

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

п.5 ч.7 ст.3 Закону 

України «Про 

публічні закупівлі» у 

зв’язку з закупівлею  

додаткових 

аналогічних робіт чи 

послуг у того самого 

учасника  з яким 

укладений договір за 

результатами 

спрощеної закупівлі. 

Загальна вартість цих 

послуг не перевищує 

50 відсотків ціни 

основного договору 

про закупівлю, 

укладеного за 

результатами 

спрощеної закупівлі 

(службова записка від 

начальника 

транспортної служби 

за №5087 від 

18.10.2021р.)

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

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

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

Найменування замовника: КПТМ "Криворіжтепломережа"

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 03342184

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-27-000644-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-27-000644-b
https://prozorro.gov.ua/tender/739d85ea65b244168800e97752ab2c31
https://prozorro.gov.ua/tender/739d85ea65b244168800e97752ab2c31
https://prozorro.gov.ua/tender/739d85ea65b244168800e97752ab2c31


Позачергова технічна 

перевірка 

правильності роботи 

(перевірка схем 

вмикання) 

багатотарифної 

(6,10,20 кВ) 

розрахункової точки 

обліку електроенергії, 

за адресою вул. 

Брюлова, 1

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 6 777.54 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-26-

004768-a

26.10.2021 26.10.2021 оголошено 

тендер

5776ae00b48b485

a82e15f1f2641418

5

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Розпломбування/опло

мбування вузла обліку 

або його частини 

багатотарифної 

розрахункової точки 

обліку електроенергії 

за адресою м.Кривий 

Ріг, мкр-н Всебратське-

25, б.48 а

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 414.85 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-26-

003740-a

26.10.2021 26.10.2021 оголошено 

тендер

39efe8a97f5943db

805e99d8a2a6fa75

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Позачергова технічна 

перевірка 

правильності роботи 

(перевірка схем 

вмикання) 

багатотарифної 

(6,10,20 кВ) 

розрахункової точки 

обліку електроенергії, 

за адресою: м.Кривий 

Ріг, вул. 

Магнітогорська,1а

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 4 518.36 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-26-

003166-a

26.10.2021 26.10.2021 оголошено 

тендер

ca9f415052b54bb

9ae9b8dd31b8a1a

a9

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Обробка даних, 

видача сертифікатів  

та їх обслуговування 

(КЕП)

ДК 021:2015: 72310000-

1 – Послуги з обробки 

даних

– 331 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-26-

002261-a

26.10.2021 26.10.2021 оголошено 

тендер

3b4edebab11147c

69b875df0aba695

69

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-26-004768-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-26-004768-a
https://prozorro.gov.ua/tender/5776ae00b48b485a82e15f1f26414185
https://prozorro.gov.ua/tender/5776ae00b48b485a82e15f1f26414185
https://prozorro.gov.ua/tender/5776ae00b48b485a82e15f1f26414185
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-26-003740-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-26-003740-a
https://prozorro.gov.ua/tender/39efe8a97f5943db805e99d8a2a6fa75
https://prozorro.gov.ua/tender/39efe8a97f5943db805e99d8a2a6fa75
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-26-003166-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-26-003166-a
https://prozorro.gov.ua/tender/ca9f415052b54bb9ae9b8dd31b8a1aa9
https://prozorro.gov.ua/tender/ca9f415052b54bb9ae9b8dd31b8a1aa9
https://prozorro.gov.ua/tender/ca9f415052b54bb9ae9b8dd31b8a1aa9
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-26-002261-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-26-002261-a
https://prozorro.gov.ua/tender/3b4edebab11147c69b875df0aba69569
https://prozorro.gov.ua/tender/3b4edebab11147c69b875df0aba69569
https://prozorro.gov.ua/tender/3b4edebab11147c69b875df0aba69569


Модем М UNISMART 

M95 з 

програмуванням

ДК 021:2015: 32550000-

3 – Телефонне 

обладнання

– 100 320 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-26-

001833-a

26.10.2021 26.10.2021 оголошено 

тендер

b6183270403b426

596380d25125b45

65

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"

Телефон Panasonik KX-

TS 2350

ДК 021:2015: 32550000-

3 – Телефонне 

обладнання

– 300 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-26-

001522-a

26.10.2021 26.10.2021 оголошено 

тендер

80780af260d5426

6ba3f93f648cee71

8

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Лічильники води ДК 021:2015: 38410000-

2 – Лічильні прилади

– 11 946 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-26-

001055-a

26.10.2021 26.10.2021 оголошено 

тендер

6aa5b02f36ea4158

964a358038f2071

b

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Консультаційні 

послуги з питання 

складання звіту про 

вартість майна

ДК 021:2015: 79410000-

1 – Консультаційні 

послуги з питань 

підприємницької 

діяльності та управління

– 7 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-25-

000150-a

25.10.2021 25.10.2021 оголошено 

тендер

93ed250bd1544ad

0b27f85d5eb6a3d

6c

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-26-001833-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-26-001833-a
https://prozorro.gov.ua/tender/b6183270403b426596380d25125b4565
https://prozorro.gov.ua/tender/b6183270403b426596380d25125b4565
https://prozorro.gov.ua/tender/b6183270403b426596380d25125b4565
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-26-001522-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-26-001522-a
https://prozorro.gov.ua/tender/80780af260d54266ba3f93f648cee718
https://prozorro.gov.ua/tender/80780af260d54266ba3f93f648cee718
https://prozorro.gov.ua/tender/80780af260d54266ba3f93f648cee718
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-26-001055-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-26-001055-a
https://prozorro.gov.ua/tender/6aa5b02f36ea4158964a358038f2071b
https://prozorro.gov.ua/tender/6aa5b02f36ea4158964a358038f2071b
https://prozorro.gov.ua/tender/6aa5b02f36ea4158964a358038f2071b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-25-000150-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-25-000150-a
https://prozorro.gov.ua/tender/93ed250bd1544ad0b27f85d5eb6a3d6c
https://prozorro.gov.ua/tender/93ed250bd1544ad0b27f85d5eb6a3d6c
https://prozorro.gov.ua/tender/93ed250bd1544ad0b27f85d5eb6a3d6c


Електрична апаратура 

на об’єкти: 

Лермонтава, 5; П. 

Калнишевського, 9; 

Прорізна, 87; 

Пушкіна, 13г

ДК 021:2015: 31210000-

1 – Електрична 

апаратура для 

комутування та захисту 

електричних кіл

– 140 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-21-

009398-b

21.10.2021 21.10.2021 оголошено 

тендер

d2bbb4d90a854ea

18a2d8d069e63b4

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"

Технічне 

обслуговування/ремон

т засобів 

вимірювальної техніки 

та їх складових  

частин та супутні 

метрологічні послуги 

(газоаналізатор)

ДК 021:2015: 50430000-

8 – Послуги з 

ремонтування і 

технічного 

обслуговування 

високоточного 

обладнання

– 10 500 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-21-

002182-b

21.10.2021 21.10.2021 оголошено 

тендер

bfa41af388b44665

bd9463b5e357d56

5

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

абз.4 п.2  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 № 4799 від 

30.09.2021р від 

начальника ЛРН.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-21-009398-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-21-009398-b
https://prozorro.gov.ua/tender/d2bbb4d90a854ea18a2d8d069e63b4dd
https://prozorro.gov.ua/tender/d2bbb4d90a854ea18a2d8d069e63b4dd
https://prozorro.gov.ua/tender/d2bbb4d90a854ea18a2d8d069e63b4dd
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-21-002182-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-21-002182-b
https://prozorro.gov.ua/tender/bfa41af388b44665bd9463b5e357d565
https://prozorro.gov.ua/tender/bfa41af388b44665bd9463b5e357d565
https://prozorro.gov.ua/tender/bfa41af388b44665bd9463b5e357d565


Емаль КО-813 срібна ДК 021:2015: 44810000-

1 – Фарби

– 7 500 UAH Переговорна 

процедура 

(скорочена)

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-18-

007756-c

18.10.2021 18.10.2021 оголошено 

тендер

263073c806434ef

a8657902ebc20faf

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"

GSM модеми ДК 021:2015: 32440000-

9 – Телеметричне та 

термінальне обладнання

– 310 800 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-13-

001339-c

13.10.2021 13.10.2021 оголошено 

тендер

615de53d828544f

8b659b4bdb46643

f6

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 

вебінару на тему 

"Особливості 

визначення вартості 

проектно-

вишукувальних робіт 

та експертизи з 

урахуванням реформ 

нормативного 

законодавства"

ДК 021:2015: 80520000-

5 – Навчальні засоби

– 3 700 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-13-

000570-c

13.10.2021 13.10.2021 оголошено 

тендер

f20399a8fb9b46d0

ac150a385759ccec

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-18-007756-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-18-007756-c
https://prozorro.gov.ua/tender/263073c806434efa8657902ebc20faf3
https://prozorro.gov.ua/tender/263073c806434efa8657902ebc20faf3
https://prozorro.gov.ua/tender/263073c806434efa8657902ebc20faf3
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-13-001339-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-13-001339-c
https://prozorro.gov.ua/tender/615de53d828544f8b659b4bdb46643f6
https://prozorro.gov.ua/tender/615de53d828544f8b659b4bdb46643f6
https://prozorro.gov.ua/tender/615de53d828544f8b659b4bdb46643f6
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-13-000570-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-13-000570-c
https://prozorro.gov.ua/tender/f20399a8fb9b46d0ac150a385759ccec
https://prozorro.gov.ua/tender/f20399a8fb9b46d0ac150a385759ccec


Ізоляційне приладдя та 

інше

ДК 021:2015: 31650000-

7 – Ізоляційне приладдя

– 11 968.01 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-13-

000232-c

13.10.2021 13.10.2021 оголошено 

тендер

1b91d3885e1f4ab

db85cb87a9d51ec

7b

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуга з доступу до 

мережі Інтернет на 

котельні «КМК» за 

адресою по вул. 

Криворіжсталі,155

ДК 021:2015: 72410000-

7 – Послуги провайдерів

– 4 300 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-12-

000757-c

12.10.2021 12.10.2021 оголошено 

тендер

ef57a0f9ac954bb1

9d1811244c45370

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"

Баки запасу води ДК 021:2015: 19520000-

7 – Пластмасові вироби

– 14 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-11-

002295-c

11.10.2021 11.10.2021 оголошено 

тендер

c0aa99a8c39f403c

b92a1fcd7364864

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)

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-13-000232-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-13-000232-c
https://prozorro.gov.ua/tender/1b91d3885e1f4abdb85cb87a9d51ec7b
https://prozorro.gov.ua/tender/1b91d3885e1f4abdb85cb87a9d51ec7b
https://prozorro.gov.ua/tender/1b91d3885e1f4abdb85cb87a9d51ec7b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-12-000757-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-12-000757-c
https://prozorro.gov.ua/tender/ef57a0f9ac954bb19d1811244c45370d
https://prozorro.gov.ua/tender/ef57a0f9ac954bb19d1811244c45370d
https://prozorro.gov.ua/tender/ef57a0f9ac954bb19d1811244c45370d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-11-002295-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-11-002295-c
https://prozorro.gov.ua/tender/c0aa99a8c39f403cb92a1fcd7364864a
https://prozorro.gov.ua/tender/c0aa99a8c39f403cb92a1fcd7364864a
https://prozorro.gov.ua/tender/c0aa99a8c39f403cb92a1fcd7364864a


Обслуговування 

доменного імені 

kpts.dp.ua

ДК 021:2015: 72410000-

7 – Послуги провайдерів

– 9 992 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-11-

001709-c

11.10.2021 11.10.2021 оголошено 

тендер

c35e4610de3f4c7b

bf3930049c6e559

7

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 головного 

енергетика за №4646 

від 22.09.2021р.)

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

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-11-

001061-c

11.10.2021 11.10.2021 оголошено 

тендер

556cb17035b3478

69200ab10e24fcc5

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"

Патрон токарний 250 ДК 021:2015: 42670000-

3 – Частини та приладдя 

до верстатів

– 15 618 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-11-

001039-c

11.10.2021 11.10.2021 оголошено 

тендер

36d734d6619146e

2a3a91069867856

4b

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Лічильник для 

холодної води 

муфтовий МТК-UA 

Ду25

ДК 021:2015: 38410000-

2 – Лічильні прилади

– 2 124 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-11-

000181-c

11.10.2021 11.10.2021 оголошено 

тендер

d4c2950ee772480

d8a99c8ae26828ae

6

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-11-001709-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-11-001709-c
https://prozorro.gov.ua/tender/c35e4610de3f4c7bbf3930049c6e5597
https://prozorro.gov.ua/tender/c35e4610de3f4c7bbf3930049c6e5597
https://prozorro.gov.ua/tender/c35e4610de3f4c7bbf3930049c6e5597
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-11-001061-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-11-001061-c
https://prozorro.gov.ua/tender/556cb17035b347869200ab10e24fcc5e
https://prozorro.gov.ua/tender/556cb17035b347869200ab10e24fcc5e
https://prozorro.gov.ua/tender/556cb17035b347869200ab10e24fcc5e
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-11-001039-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-11-001039-c
https://prozorro.gov.ua/tender/36d734d6619146e2a3a910698678564b
https://prozorro.gov.ua/tender/36d734d6619146e2a3a910698678564b
https://prozorro.gov.ua/tender/36d734d6619146e2a3a910698678564b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-11-000181-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-11-000181-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d4c2950ee772480d8a99c8ae26828ae6
https://prozorro.gov.ua/tender/d4c2950ee772480d8a99c8ae26828ae6
https://prozorro.gov.ua/tender/d4c2950ee772480d8a99c8ae26828ae6


Страхування об’єктів 

оренди якими 

користується КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а»

ДК 021:2015: 66510000-

8 – Страхові послуги

– 11 116.94 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-07-

009092-b

07.10.2021 07.10.2021 оголошено 

тендер

0ec0c0786677430

a8a1c20ee117f509

1

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» є замовником який 

здійснює діяльність в 

окремих сферах 

господарювання. 

Згідно пункту 2 

частини першої статті 

3 Закону України від 

25 грудня 2015 року 

№922-VIII «Про 

публічні закупівлі», 

дана закупівля не 

перевищує вартісних 

меж тому проводиться 

у відповідності до 

статті 14 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Лічильник обліку 

теплової енергії SKS-3 

(QALCO) ду 80/80

ДК 021:2015: 38560000-

8 – Лічильники 

продукції

– 49 824 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-07-

006851-b

07.10.2021 07.10.2021 оголошено 

тендер

0f528ce9249b412

680e72e257bd89b

d6

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Перевезення, 

збирання, оброблення, 

утилізація відходів 

підприємства IV класу 

небезпеки

ДК 021:2015: 90520000-

8 – Послуги у сфері 

поводження з 

радіоактивними, 

токсичними, медичними 

та небезпечними 

відходами

– 24 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-04-

002806-b

04.10.2021 04.10.2021 оголошено 

тендер

60f996bb03794ff7

a882e22ddf58631

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)

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-07-009092-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-07-009092-b
https://prozorro.gov.ua/tender/0ec0c0786677430a8a1c20ee117f5091
https://prozorro.gov.ua/tender/0ec0c0786677430a8a1c20ee117f5091
https://prozorro.gov.ua/tender/0ec0c0786677430a8a1c20ee117f5091
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-07-006851-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-07-006851-b
https://prozorro.gov.ua/tender/0f528ce9249b412680e72e257bd89bd6
https://prozorro.gov.ua/tender/0f528ce9249b412680e72e257bd89bd6
https://prozorro.gov.ua/tender/0f528ce9249b412680e72e257bd89bd6
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-04-002806-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-04-002806-b
https://prozorro.gov.ua/tender/60f996bb03794ff7a882e22ddf58631a
https://prozorro.gov.ua/tender/60f996bb03794ff7a882e22ddf58631a
https://prozorro.gov.ua/tender/60f996bb03794ff7a882e22ddf58631a


Перевезення, 

збирання, оброблення, 

утилізація відходів 

підприємства I,II, III 

класу небезпеки

ДК 021:2015: 90520000-

8 – Послуги у сфері 

поводження з 

радіоактивними, 

токсичними, медичними 

та небезпечними 

відходами

– 25 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Жовтень, 

2021

UA-P-2021-10-04-

002121-b

04.10.2021 04.10.2021 оголошено 

тендер

41e5d77fffa44b75

96b5df53f2511e9e

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-2021-10-04-002121-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-10-04-002121-b
https://prozorro.gov.ua/tender/41e5d77fffa44b7596b5df53f2511e9e
https://prozorro.gov.ua/tender/41e5d77fffa44b7596b5df53f2511e9e

