
на 2021 рік СІЧЕНЬ

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:

Блок управління і 

сигналізації котла

ДК 021:2015: 31730000-

2 – Електротехнічне 

обладнання

– 12 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-30-

004188-a

30.11.2021 30.11.2021 оголошено 

тендер

2c2f1824fda74c31

9611a15298d086b

8

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 видачі 

рекомендацій з питань 

обґрунтування 

потреби у воді 

підприємствам 

водокористивучам з 

використанням води в 

різних технологічних 

процесах

ДК 021:2015: 98110000-

7 – Послуги 

підприємницьких, 

професійних та 

спеціалізованих 

організацій

– 346.6 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-30-

003807-a

30.11.2021 30.11.2021 оголошено 

тендер

cfb7bdbd683c4ed

bb4b2f4eaf2dbaca

2

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-2021-11-30-004188-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-30-004188-a
https://prozorro.gov.ua/tender/2c2f1824fda74c319611a15298d086b8
https://prozorro.gov.ua/tender/2c2f1824fda74c319611a15298d086b8
https://prozorro.gov.ua/tender/2c2f1824fda74c319611a15298d086b8
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-30-003807-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-30-003807-a
https://prozorro.gov.ua/tender/cfb7bdbd683c4edbb4b2f4eaf2dbaca2
https://prozorro.gov.ua/tender/cfb7bdbd683c4edbb4b2f4eaf2dbaca2
https://prozorro.gov.ua/tender/cfb7bdbd683c4edbb4b2f4eaf2dbaca2


Послуги з ремонту 

випробувальної 

установки РТС-А 

№4821200170018

ДК 021:2015: 50430000-

8 – Послуги з 

ремонтування і 

технічного 

обслуговування 

високоточного 

обладнання

– 18 840 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-30-

003394-a

30.11.2021 30.11.2021 оголошено 

тендер

078f71e878cf4f4e

95ff2d4469ea99b3

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. ТОВ 

« НВП «Евартіс» є 

офіційним 

виробником ( 

службова записка від 

головного енергетика 

б/н від 09.08.2021р.)

Трансформатор  

розпалювання, 

контролер

ДК 021:2015: 31170000-

8 – Трансформатори

– 10 500 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-29-

004413-a

29.11.2021 29.11.2021 оголошено 

тендер

1622ec920a074ffb

949c08e031d3867

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 

"Прозорро" № 18 від 

17.04.2020)

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-30-003394-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-30-003394-a
https://prozorro.gov.ua/tender/078f71e878cf4f4e95ff2d4469ea99b3
https://prozorro.gov.ua/tender/078f71e878cf4f4e95ff2d4469ea99b3
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-29-004413-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-29-004413-a
https://prozorro.gov.ua/tender/1622ec920a074ffb949c08e031d38671
https://prozorro.gov.ua/tender/1622ec920a074ffb949c08e031d38671
https://prozorro.gov.ua/tender/1622ec920a074ffb949c08e031d38671


Запасні частини до 

вантажних 

транспортних засобів, 

фургонів та легкових 

автомобілів

ДК 021:2015: 34330000-

9 – Запасні частини до 

вантажних 

транспортних засобів, 

фургонів та легкових 

автомобілів

– 197 700.55 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-29-

001317-a

29.11.2021 29.11.2021 оголошено 

тендер

e616b451999b492

282d7890f14dc52

39

Звіт про укладений 

договір відповідно до 

п.4 ч.7 ст.3 Закону 

України «Про 

публічні закупівлі», 

коли  виникла 

необхідність у 

постачанні 

додаткового обсягу 

товару у того самого 

постачальника  з яким 

укладений договір за 

результатами 

спрощеної закупівлі. 

Загальна вартість 

такого постачання не 

перевищує 50 

відсотків ціни 

основного договору 

про закупівлю, 

укладеного за 

результатами 

спрощеної закупівлі 

(на підставі службової 

записки начальника 

транспортної служби 

за №5660 від 
Стелаж металевий із 

полицями

ДК 021:2015: 39150000-

8 – Меблі та приспособи 

різні

– 5 796 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-29-

001055-a

29.11.2021 29.11.2021 оголошено 

тендер

37832deb8e6f452

181a52d56b2a4c4

91

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Драбина універсальна ДК 021:2015: 44480000-

8 – Протипожежне 

обладнання різне

– 17 413.99 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-29-

000755-a

29.11.2021 29.11.2021 оголошено 

тендер

c1a1a2c81d8f4dc5

8cdd92e13771ea8

0

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Гальмівний модуль 

для ПЧ

ДК 021:2015: 31730000-

2 – Електротехнічне 

обладнання

– 4 031.64 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-26-

000640-c

26.11.2021 26.11.2021 оголошено 

тендер

a825976a7d3e4fa6

84f62f28cf187c49

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Пломбування/розплом

бування вузла обліку 

або його частини 

багатотарифного 

розрахункового 

лічильника 

електроенергії за 

адресою 

Новосибірська, 19в

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 346.6 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-25-

000885-c

25.11.2021 25.11.2021 оголошено 

тендер

01d916063ec2479

ea1a568fe1d7ad9b

3

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-29-001317-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-29-001317-a
https://prozorro.gov.ua/tender/e616b451999b492282d7890f14dc5239
https://prozorro.gov.ua/tender/e616b451999b492282d7890f14dc5239
https://prozorro.gov.ua/tender/e616b451999b492282d7890f14dc5239
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-29-001055-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-29-001055-a
https://prozorro.gov.ua/tender/37832deb8e6f452181a52d56b2a4c491
https://prozorro.gov.ua/tender/37832deb8e6f452181a52d56b2a4c491
https://prozorro.gov.ua/tender/37832deb8e6f452181a52d56b2a4c491
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-29-000755-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-29-000755-a
https://prozorro.gov.ua/tender/c1a1a2c81d8f4dc58cdd92e13771ea80
https://prozorro.gov.ua/tender/c1a1a2c81d8f4dc58cdd92e13771ea80
https://prozorro.gov.ua/tender/c1a1a2c81d8f4dc58cdd92e13771ea80
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-26-000640-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-26-000640-c
https://prozorro.gov.ua/tender/a825976a7d3e4fa684f62f28cf187c49
https://prozorro.gov.ua/tender/a825976a7d3e4fa684f62f28cf187c49
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-25-000885-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-25-000885-c
https://prozorro.gov.ua/tender/01d916063ec2479ea1a568fe1d7ad9b3
https://prozorro.gov.ua/tender/01d916063ec2479ea1a568fe1d7ad9b3
https://prozorro.gov.ua/tender/01d916063ec2479ea1a568fe1d7ad9b3


Позачергова технічна 

перевірка 

правильності роботи 

багатотарифного 

розрахункового 

лічильника 

електроенергії за 

адресою 

Новосибірська, 19в

ДК 021:2015: 71310000-

4 – Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

– 818.18 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-25-

000679-c

25.11.2021 25.11.2021 оголошено 

тендер

46da48d92e22425

2ae286c621d015a

b8

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Шафовий 

газорегуляторний пукт 

котельня «ДКМС-80»

ДК 021:2015: 38570000-

1 – Регулювальні та 

контрольні прилади й 

апаратура

– 423 400 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-23-

005033-c

23.11.2021 23.11.2021 оголошено 

тендер

a32a76ac04b8424f

9e7770c04e44e4d

b

КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» є замовником який 

здійснює діяльність в 

окремих сферах 

господарювання. 

Згідно пункту 2 

частини першої статті 

3 Закону України від 

25 грудня 2015 року 

№922-VIII «Про 

публічні закупівлі», 

дана закупівля не 

перевищує вартісних 

меж тому проводиться 

у відповідності до 

статті 14 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Арматура 

трубопровідна: крани, 

вентилі, клапани та 

подібні пристрої

ДК 021:2015: 42130000-

9 – Арматура 

трубопровідна: крани, 

вентилі, клапани та 

подібні пристрої

– 4 750 475.34 UAH Переговорна 

процедура

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-17-

016622-a

17.11.2021 17.11.2021 оголошено 

тендер

1c20c51a2330422

d8b4d261ae9c042

16

Кошти, отримані від 

господарської 

діяльності 

підприємства та 

кошти  Інвестиційної 

програми на 2021 р.

Послуги з дератизації  

в будівлях 

підприємства

ДК 021:2015: 90920000-

2 – Послуги із санітарно-

гігієнічної обробки 

приміщень

– 3 408 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-17-

008377-a

17.11.2021 17.11.2021 оголошено 

тендер

5cf546166f8b4400

bdcc7ce8c3e5951a

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-25-000679-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-25-000679-c
https://prozorro.gov.ua/tender/46da48d92e224252ae286c621d015ab8
https://prozorro.gov.ua/tender/46da48d92e224252ae286c621d015ab8
https://prozorro.gov.ua/tender/46da48d92e224252ae286c621d015ab8
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-23-005033-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-23-005033-c
https://prozorro.gov.ua/tender/a32a76ac04b8424f9e7770c04e44e4db
https://prozorro.gov.ua/tender/a32a76ac04b8424f9e7770c04e44e4db
https://prozorro.gov.ua/tender/a32a76ac04b8424f9e7770c04e44e4db
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-17-016622-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-17-016622-a
https://prozorro.gov.ua/tender/1c20c51a2330422d8b4d261ae9c04216
https://prozorro.gov.ua/tender/1c20c51a2330422d8b4d261ae9c04216
https://prozorro.gov.ua/tender/1c20c51a2330422d8b4d261ae9c04216
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-17-008377-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-17-008377-a
https://prozorro.gov.ua/tender/5cf546166f8b4400bdcc7ce8c3e5951a
https://prozorro.gov.ua/tender/5cf546166f8b4400bdcc7ce8c3e5951a


Пропан-бутан в 

балонах ( зворотня 

обмінна тара)

ДК 021:2015: 09120000-

6 – Газове паливо

– 463 000 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-12-

002563-c

12.11.2021 12.11.2021 оголошено 

тендер

3f1c0a17373b49c

196fae4324bce18b

b

Період уточнення 

інформації є період з 

дати та часу 

оприлюднення 

оголошення по дату та 

час кінцевого строку 

звернення за 

роз’ясненнями. 

Період подання 

пропозицій є період з 

дати та часу кінцевого 

строку звернення за 

роз’ясненнями по дату 

та час кінцевого 

строку подання 

пропозицій. Критерій 

оцінки пропозицій – 

ціна 100% Умови 

надання забезпечення 

пропозицій учасників 

не вимагаються. 

Умови надання 

забезпечення 

виконання договору 

про закупівлю не 

вимагаються.

Сертифікація фахівців 

з неруйнівного 

контролю машин, 

механізмів, 

устаткування 

підвищеної небезпеки

ДК 021:2015: 80520000-

5 – Навчальні засоби

– 3 405.14 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-12-

000864-c

12.11.2021 12.11.2021 оголошено 

тендер

0b2cbc4bf9e9410f

86dad23ccadc136

c

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 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-12-002563-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-12-002563-c
https://prozorro.gov.ua/tender/3f1c0a17373b49c196fae4324bce18bb
https://prozorro.gov.ua/tender/3f1c0a17373b49c196fae4324bce18bb
https://prozorro.gov.ua/tender/3f1c0a17373b49c196fae4324bce18bb
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-12-000864-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-12-000864-c
https://prozorro.gov.ua/tender/0b2cbc4bf9e9410f86dad23ccadc136c
https://prozorro.gov.ua/tender/0b2cbc4bf9e9410f86dad23ccadc136c
https://prozorro.gov.ua/tender/0b2cbc4bf9e9410f86dad23ccadc136c


Е-журнал 

Держзакупівлі 

(спецвипуск до 

журналу 

Держзакупівлі)

ДК 021:2015: 22210000-

5 – Газети

– 6 048 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-12-

000627-c

12.11.2021 12.11.2021 оголошено 

тендер

6f2a8c2df1ad4eac

9f482264b084ea6e

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Електричне 

обладнання на 

об’єкти: котельня 

"Обнорського, 78а", 

котельня "Родіна, 

котельня 

«Центральна», 

котельня «Червоний 

шахтар», котельня 

«Пісочна», котельня 

по вулиці «Мартіна 

Шимановського,43»

ДК 021:2015: 31210000-

1 – Електрична 

апаратура для 

комутування та захисту 

електричних кіл

– 20 600 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-11-

005679-c

11.11.2021 11.11.2021 оголошено 

тендер

f18668796f74497c

8e493b0e081079f

7

Період уточнення 

інформації є період з 

дати та часу 

оприлюднення 

оголошення по дату та 

час кінцевого строку 

звернення за 

роз’ясненнями. 

Період подання 

пропозицій є період з 

дати та часу кінцевого 

строку звернення за 

роз’ясненнями по дату 

та час кінцевого 

строку подання 

пропозицій. Критерій 

оцінки пропозицій – 

ціна 100% (питома 

вага відсутня) Умови 

надання забезпечення 

пропозицій учасників 

не вимагаються. 

Умови надання 

забезпечення 

виконання договору 

про закупівлю не 

вимагаються.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-12-000627-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-12-000627-c
https://prozorro.gov.ua/tender/6f2a8c2df1ad4eac9f482264b084ea6e
https://prozorro.gov.ua/tender/6f2a8c2df1ad4eac9f482264b084ea6e
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-11-005679-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-11-005679-c
https://prozorro.gov.ua/tender/f18668796f74497c8e493b0e081079f7
https://prozorro.gov.ua/tender/f18668796f74497c8e493b0e081079f7
https://prozorro.gov.ua/tender/f18668796f74497c8e493b0e081079f7


Шафовий 

газорегуляторний 

пункт котельня 

«ДКМС-80»

ДК 021:2015: 38570000-

1 – Регулювальні та 

контрольні прилади й 

апаратура

– 423 400 UAH Спрощена/Допор

огова закупівля

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-11-

003498-c

11.11.2021 11.11.2021 оголошено 

тендер

4eff6582268e4c36

b67d8b7e0a15c83

a

Період уточнення 

інформації є період з 

дати та часу 

оприлюднення 

оголошення по дату та 

час кінцевого строку 

звернення за 

роз’ясненнями. 

Період подання 

пропозицій є період з 

дати та часу кінцевого 

строку звернення за 

роз’ясненнями по дату 

та час кінцевого 

строку подання 

пропозицій. Критерій 

оцінки пропозицій – 

ціна 100% Умови 

надання забезпечення 

пропозицій учасників 

не вимагаються. 

Умови надання 

забезпечення 

виконання договору 

про закупівлю не 

вимагаються.

Охорони майна на 

об’єкті КПТМ 

«Криворіжтепломереж

а» котельня по вул. 

Мальовнича, буд.1.

ДК 021:2015: 79710000-

4 – Охоронні послуги

– 4 200 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-09-

000242-c

09.11.2021 09.11.2021 оголошено 

тендер

b0c238ccccf94b65

9413541e2b8d353

a

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 .

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-11-003498-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-11-003498-c
https://prozorro.gov.ua/tender/4eff6582268e4c36b67d8b7e0a15c83a
https://prozorro.gov.ua/tender/4eff6582268e4c36b67d8b7e0a15c83a
https://prozorro.gov.ua/tender/4eff6582268e4c36b67d8b7e0a15c83a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-09-000242-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-09-000242-c
https://prozorro.gov.ua/tender/b0c238ccccf94b659413541e2b8d353a
https://prozorro.gov.ua/tender/b0c238ccccf94b659413541e2b8d353a
https://prozorro.gov.ua/tender/b0c238ccccf94b659413541e2b8d353a


Постачання 

примірника та пакетів 

оновлень 

комп’ютерної 

програми "М.Е.Doc" 

модуль "Облік ПДВ"

ДК 021:2015: 48440000-

4 – Пакети програмного 

забезпечення для 

фінансового аналізу та 

бухгалтерського обліку

– 1 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-08-

000909-c

08.11.2021 08.11.2021 оголошено 

тендер

ce91fbe8c89141b8

a682ea3a687dd3c

5

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Періодичне видання 

на 2022р. Збірник 

"Ціноутворення"

ДК 021:2015: 22210000-

5 – Газети

– 5 400 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-03-

006244-a

03.11.2021 03.11.2021 оголошено 

тендер

b41258340ee3483

caaf9a380e4a31d3

2

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги з переєстрації 

колісних 

транспортних засобів 

усіх категорій з 

видачею свідоцтва про 

реєстрацію без заміни 

номерного знаку

ДК 021:2015: 79130000-

4 – Юридичні послуги, 

пов’язані з 

оформленням і 

засвідченням 

документів

– 11 776 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-03-

005563-a

03.11.2021 03.11.2021 оголошено 

тендер

c847f68aaf5a458d

aef1be5bd17a363f

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги з переєстрації 

колісних 

транспортних засобів 

усіх категорій з 

видачею свідоцтва про 

реєстрацію без заміни 

номерного знаку

ДК 021:2015: 79130000-

4 – Юридичні послуги, 

пов’язані з 

оформленням і 

засвідченням 

документів

– 512 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-03-

004096-a

03.11.2021 03.11.2021 оголошено 

тендер

28eb3e3821e744fb

b04ebc4f82427eba

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги з видачі 

свідоцтва про 

підготовку водіїв 

транспортних засобів, 

що перевозять 

небезпечні вантажі

ДК 021:2015: 79130000-

4 – Юридичні послуги, 

пов’язані з 

оформленням і 

засвідченням 

документів

– 656.4 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-03-

003241-a

03.11.2021 03.11.2021 оголошено 

тендер

238e463b19df4bc

08912a0ec9ad11b

84

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги з видачі 

свідоцтва про 

підготовку 

уповноваженого з 

питань безпеки 

перевезень 

небезпечних вантіжів

ДК 021:2015: 79130000-

4 – Юридичні послуги, 

пов’язані з 

оформленням і 

засвідченням 

документів

– 270 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-03-

002617-a

03.11.2021 03.11.2021 оголошено 

тендер

bb4676a6b8414ed

3b9d205a3f7474e

a8

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Надання послуг з 

питань роботи в 

Модулі "Фінансова 

звітність за 

міжнародними 

стандартами, фомат 

iXBRL

ДК 021:2015: 80570000-

0 – Послуги з 

професійної підготовки 

у сфері підвищення 

кваліфікації

– 400 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-02-

013320-a

02.11.2021 02.11.2021 оголошено 

тендер

80e2291e65d045a

4b979c8d1270aea

18

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги по 

консультуванню з 

проблемних питань 

оподаткування та 

обліку

ДК 021:2015: 80520000-

5 – Навчальні засоби

– 2 290 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-02-

013299-a

02.11.2021 02.11.2021 оголошено 

тендер

6413874d9d524a1

094d19fd4f3065df

3

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-08-000909-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-08-000909-c
https://prozorro.gov.ua/tender/ce91fbe8c89141b8a682ea3a687dd3c5
https://prozorro.gov.ua/tender/ce91fbe8c89141b8a682ea3a687dd3c5
https://prozorro.gov.ua/tender/ce91fbe8c89141b8a682ea3a687dd3c5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-03-006244-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-03-006244-a
https://prozorro.gov.ua/tender/b41258340ee3483caaf9a380e4a31d32
https://prozorro.gov.ua/tender/b41258340ee3483caaf9a380e4a31d32
https://prozorro.gov.ua/tender/b41258340ee3483caaf9a380e4a31d32
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-03-005563-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-03-005563-a
https://prozorro.gov.ua/tender/c847f68aaf5a458daef1be5bd17a363f
https://prozorro.gov.ua/tender/c847f68aaf5a458daef1be5bd17a363f
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-03-004096-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-03-004096-a
https://prozorro.gov.ua/tender/28eb3e3821e744fbb04ebc4f82427eba
https://prozorro.gov.ua/tender/28eb3e3821e744fbb04ebc4f82427eba
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-03-003241-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-03-003241-a
https://prozorro.gov.ua/tender/238e463b19df4bc08912a0ec9ad11b84
https://prozorro.gov.ua/tender/238e463b19df4bc08912a0ec9ad11b84
https://prozorro.gov.ua/tender/238e463b19df4bc08912a0ec9ad11b84
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-03-002617-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-03-002617-a
https://prozorro.gov.ua/tender/bb4676a6b8414ed3b9d205a3f7474ea8
https://prozorro.gov.ua/tender/bb4676a6b8414ed3b9d205a3f7474ea8
https://prozorro.gov.ua/tender/bb4676a6b8414ed3b9d205a3f7474ea8
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-02-013320-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-02-013320-a
https://prozorro.gov.ua/tender/80e2291e65d045a4b979c8d1270aea18
https://prozorro.gov.ua/tender/80e2291e65d045a4b979c8d1270aea18
https://prozorro.gov.ua/tender/80e2291e65d045a4b979c8d1270aea18
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-02-013299-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-02-013299-a
https://prozorro.gov.ua/tender/6413874d9d524a1094d19fd4f3065df3
https://prozorro.gov.ua/tender/6413874d9d524a1094d19fd4f3065df3
https://prozorro.gov.ua/tender/6413874d9d524a1094d19fd4f3065df3


Пакет оновлень 

комп’ютерної 

програми M.E.Doc 

модуль "Фінансова 

звітність на 

МСФЗ"(формат 

iXBRL)

ДК 021:2015: 72260000-

5 – Послуги, пов’язані з 

програмним 

забезпеченням

– 9 800 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-02-

013262-a

02.11.2021 02.11.2021 оголошено 

тендер

ac4f2aefba26470e

a4f3c45eec1cec7a

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

Послуги з перевезення 

вантажів залізничним 

транспортом

ДК 021:2015: 60200000-

0 – Послуги із 

залізничних перевезень

– 72 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-02-

013226-a

02.11.2021 02.11.2021 оголошено 

тендер

47a424d48de242d

7b5dac9503c5d24

36

Звіт про укладений 

договір абз. 3 п. 2 ч. 7 

ст. 3 ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Послуги з проведення 

онлайон-семінару 

"Ситема моніторингу, 

звітності та 

верифікації викидів 

парникових газів 

(МЗВ): виклики 

першого року її 

функціонування

ДК 021:2015: 80520000-

5 – Навчальні засоби

– 1 400 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Листопад, 

2021

UA-P-2021-11-02-

013141-a

02.11.2021 02.11.2021 оголошено 

тендер

b924a6a98025480

7bf9a36488b21e0

98

Звіт відповідно п.13 

ч.1 статті 10 ЗУ "Про 

публічні закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-02-013262-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-02-013262-a
https://prozorro.gov.ua/tender/ac4f2aefba26470ea4f3c45eec1cec7a
https://prozorro.gov.ua/tender/ac4f2aefba26470ea4f3c45eec1cec7a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-02-013226-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-02-013226-a
https://prozorro.gov.ua/tender/47a424d48de242d7b5dac9503c5d2436
https://prozorro.gov.ua/tender/47a424d48de242d7b5dac9503c5d2436
https://prozorro.gov.ua/tender/47a424d48de242d7b5dac9503c5d2436
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-02-013141-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-11-02-013141-a
https://prozorro.gov.ua/tender/b924a6a980254807bf9a36488b21e098
https://prozorro.gov.ua/tender/b924a6a980254807bf9a36488b21e098
https://prozorro.gov.ua/tender/b924a6a980254807bf9a36488b21e098

