
на 2021 рік

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:

Шини для 

транспортних 

засобів великої та 

малої 

тоннажності

ДК 021:2015: 

34350000-5 – 

Шини для 

транспортних 

засобів великої та 

малої 

тоннажності

– 990 000 UAH Спрощена 

закупівля

Грудень, 2021 UA-P-2021-12-29-

002360-c

29.12.2021 29.12.2021 оголошено 

тендер

42fb935e360b49e

288711e43abc056

a4

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

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-2021-12-29-002360-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-29-002360-c
https://prozorro.gov.ua/tender/42fb935e360b49e288711e43abc056a4
https://prozorro.gov.ua/tender/42fb935e360b49e288711e43abc056a4
https://prozorro.gov.ua/tender/42fb935e360b49e288711e43abc056a4


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

Грудень, 2021 UA-P-2021-12-23-

003601-a

23.12.2021 23.12.2021 оголошено 

тендер

65914ee893c8404

aa59e3c531bbfe81

1

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 

Послуги з 

проведення 

технічної 

інвентаризації 

нерухомого 

майна за 

адресою: м. 

Кривий Ріг, 

вул.Героїв АТО, 

95А

ДК 021:2015: 

79990000-0 – 

Різні послуги, 

пов’язані з 

діловою сферою

– 500 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Грудень, 2021 UA-P-2021-12-22-

003686-a

22.12.2021 22.12.2021 оголошено 

тендер

5aa4f3296b2e4198

bbaac013b0ba408

6

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Послуги з 

проведення 

технічної 

інвентаризації 

нерухомого 

майна за 

адресою: м. 

Кривий Ріг, вул. 

Гірників,19 

приміщення 2

ДК 021:2015: 

79990000-0 – 

Різні послуги, 

пов’язані з 

діловою сферою

– 500 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Грудень, 2021 UA-P-2021-12-22-

001808-a

22.12.2021 22.12.2021 оголошено 

тендер

6afccaf69e8a4c97a

fcef293de8998fd

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-23-003601-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-23-003601-a
https://prozorro.gov.ua/tender/65914ee893c8404aa59e3c531bbfe811
https://prozorro.gov.ua/tender/65914ee893c8404aa59e3c531bbfe811
https://prozorro.gov.ua/tender/65914ee893c8404aa59e3c531bbfe811
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-22-003686-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-22-003686-a
https://prozorro.gov.ua/tender/5aa4f3296b2e4198bbaac013b0ba4086
https://prozorro.gov.ua/tender/5aa4f3296b2e4198bbaac013b0ba4086
https://prozorro.gov.ua/tender/5aa4f3296b2e4198bbaac013b0ba4086
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-22-001808-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-22-001808-a
https://prozorro.gov.ua/tender/6afccaf69e8a4c97afcef293de8998fd
https://prozorro.gov.ua/tender/6afccaf69e8a4c97afcef293de8998fd


Блок управління і 

сигналізація 

"КотБУС-1-10у"

ДК 021:2015: 

31730000-2 – 

Електротехнічне 

обладнання

– 11 247 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Грудень, 2021 UA-P-2021-12-22-

001519-a

22.12.2021 22.12.2021 оголошено 

тендер

c8e4e87daa2047dc

909b590617e279c

a

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Послуги щодо 

реєстрації в 

ЄДЕССБ 

результатів 

технічної 

інвентаризації 

нерухомого 

майна КПТМ 

"Криворіжтеплом

ережа"

ДК 021:2015: 

79990000-0 – 

Різні послуги, 

пов’язані з 

діловою сферою

– 14 500 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Грудень, 2021 UA-P-2021-12-20-

005350-c

20.12.2021 20.12.2021 оголошено 

тендер

b18abc64eae1442

2a5a73f5d4d361c9

6

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Послуги з 

проведення 

технічної 

інвентаризації 

нерухомого 

майна за 

адресою: м. 

Кривий Ріг, вул. 

Українська, б.202

ДК 021:2015: 

79990000-0 – 

Різні послуги, 

пов’язані з 

діловою сферою

– 1 500 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Грудень, 2021 UA-P-2021-12-20-

004240-c

20.12.2021 20.12.2021 оголошено 

тендер

c349272c4309492

78aa6c9c23143a1

5c

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Архівні довідки 

на об'єкти 

нерухомості за 

адресами: м. 

Кривий Ріг вул. 

Українвська, 

б.202

ДК 021:2015: 

79990000-0 – 

Різні послуги, 

пов’язані з 

діловою сферою

– 788.67 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Грудень, 2021 UA-P-2021-12-15-

003287-c

15.12.2021 15.12.2021 оголошено 

тендер

8b29c97497b2424

ca22cf47a799739d

8

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

– 7 500 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Грудень, 2021 UA-P-2021-12-14-

013518-c

14.12.2021 14.12.2021 оголошено 

тендер

8947d5154eed405

3ae2e783b12e0c2

3b

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-22-001519-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-22-001519-a
https://prozorro.gov.ua/tender/c8e4e87daa2047dc909b590617e279ca
https://prozorro.gov.ua/tender/c8e4e87daa2047dc909b590617e279ca
https://prozorro.gov.ua/tender/c8e4e87daa2047dc909b590617e279ca
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-20-005350-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-20-005350-c
https://prozorro.gov.ua/tender/b18abc64eae14422a5a73f5d4d361c96
https://prozorro.gov.ua/tender/b18abc64eae14422a5a73f5d4d361c96
https://prozorro.gov.ua/tender/b18abc64eae14422a5a73f5d4d361c96
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-20-004240-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-20-004240-c
https://prozorro.gov.ua/tender/c349272c430949278aa6c9c23143a15c
https://prozorro.gov.ua/tender/c349272c430949278aa6c9c23143a15c
https://prozorro.gov.ua/tender/c349272c430949278aa6c9c23143a15c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-15-003287-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-15-003287-c
https://prozorro.gov.ua/tender/8b29c97497b2424ca22cf47a799739d8
https://prozorro.gov.ua/tender/8b29c97497b2424ca22cf47a799739d8
https://prozorro.gov.ua/tender/8b29c97497b2424ca22cf47a799739d8
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-14-013518-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-14-013518-c
https://prozorro.gov.ua/tender/8947d5154eed4053ae2e783b12e0c23b
https://prozorro.gov.ua/tender/8947d5154eed4053ae2e783b12e0c23b
https://prozorro.gov.ua/tender/8947d5154eed4053ae2e783b12e0c23b


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

– 96 388.2 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Грудень, 2021 UA-P-2021-12-14-

006135-c

14.12.2021 14.12.2021 оголошено 

тендер

8c8991233205454

c9a8b625e6dbeb6

15

Звіт відповідно 

до п. 4 ч. 7 ст. 3 

Закону України 

«Про публічні 

закупівлі» у 

зв’язку з 

необхідністю 

придбати 

додатково товар 

за Договором № 

215-21 від 

19.05.2021 року 

укладеного з 

Товариством з 

обмеженою 

відповідальністю 

"АГРО-ДЕТАЛЬ"

Нотаріальні 

послуги

ДК 021:2015: 

79130000-4 – 

Юридичні 

послуги, 

пов’язані з 

оформленням і 

засвідченням 

документів

– 30 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Грудень, 2021 UA-P-2021-12-07-

021738-c

07.12.2021 07.12.2021 оголошено 

тендер

41cd3f0aff8d41ba

a35e48ba88b222fa

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Знаки ДК 021:2015: 

34990000-3 – 

Регулювальне, 

запобіжне, 

сигнальне та 

освітлювальне 

обладнання

– 4 032 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Грудень, 2021 UA-P-2021-12-02-

004495-b

02.12.2021 02.12.2021 оголошено 

тендер

1903d4808e4a458

0862b124295f0fe2

6

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Відбійний 

молоток

ДК 021:2015: 

43830000-0 – 

Електричні 

інструменти

– 6 399 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Грудень, 2021 UA-P-2021-12-02-

004443-b

02.12.2021 02.12.2021 оголошено 

тендер

06dccd1317204f1

0832e78c895da17

42

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Шестерня ДК 021:2015: 

42140000-2 – 

Зубчасті колеса, 

зубчасті передачі 

та приводні 

елементи

– 3 600 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Грудень, 2021 UA-P-2021-12-02-

004363-b

02.12.2021 02.12.2021 оголошено 

тендер

4f344804dca24e69

a74e5b35ed93121

a

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-14-006135-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-14-006135-c
https://prozorro.gov.ua/tender/8c8991233205454c9a8b625e6dbeb615
https://prozorro.gov.ua/tender/8c8991233205454c9a8b625e6dbeb615
https://prozorro.gov.ua/tender/8c8991233205454c9a8b625e6dbeb615
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-07-021738-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-07-021738-c
https://prozorro.gov.ua/tender/41cd3f0aff8d41baa35e48ba88b222fa
https://prozorro.gov.ua/tender/41cd3f0aff8d41baa35e48ba88b222fa
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-02-004495-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-02-004495-b
https://prozorro.gov.ua/tender/1903d4808e4a4580862b124295f0fe26
https://prozorro.gov.ua/tender/1903d4808e4a4580862b124295f0fe26
https://prozorro.gov.ua/tender/1903d4808e4a4580862b124295f0fe26
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-02-004443-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-02-004443-b
https://prozorro.gov.ua/tender/06dccd1317204f10832e78c895da1742
https://prozorro.gov.ua/tender/06dccd1317204f10832e78c895da1742
https://prozorro.gov.ua/tender/06dccd1317204f10832e78c895da1742
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-02-004363-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-02-004363-b
https://prozorro.gov.ua/tender/4f344804dca24e69a74e5b35ed93121a
https://prozorro.gov.ua/tender/4f344804dca24e69a74e5b35ed93121a
https://prozorro.gov.ua/tender/4f344804dca24e69a74e5b35ed93121a


Послуги по 

впровадженню, 

доопрацюванню 

та 

супроводженню 

облікового 

програмного 

забезпечення 

«1С: 

Підприємство 

7.7»

ДК 021:2015: 

48150000-4 – 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

керування 

виробничими 

процесами

– 248 900 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Грудень, 2021 UA-P-2021-12-02-

003506-b

02.12.2021 02.12.2021 оголошено 

тендер

f1c180f86bf74413

aacfb9b319db6b40

Звіт відповідно 

до п. 5 ч. 7 ст. 3 

Закону України 

«Про публічні 

закупівлі» у 

зв’язку з 

необхідністю 

отримати послуги 

з впровадження, 

доопрацювання 

та супрводу 

облікового 

програмного 

забезпечення 

"1С:Підприємств

о 7.7" за 

Договором № 01-

21 від 05.01.2021 

року укладеного з 

Фізичною особою-

підприємцем 

Даниловим 

Пилипом 

Ігоревичем

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-02-003506-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-02-003506-b
https://prozorro.gov.ua/tender/f1c180f86bf74413aacfb9b319db6b40
https://prozorro.gov.ua/tender/f1c180f86bf74413aacfb9b319db6b40

