
на 2022 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:

Послуги з 

охорони майна на 

об'єктах КПТМ 

Криворіжтепломе

режа: пром. 

майданчик 

котельної 

Тернівська, пром. 

майданчик ПГЗК 

№ 1

ДК 021:2015: 

79710000-4 – 

Охоронні послуги

– 259 122 UAH Переговорна 

процедура 

(скорочена)

Січень, 2022 UA-P-2022-01-31-

002896-a

31.01.2022 31.01.2022 оголошено 

тендер

9a2b634586b1493

a8c6e3a72667852

8c

Комунальним 

підприємством 

теплових мереж 

«Криворіжтеплом

ережа» через 

електронну 

систему було 

оголошено 

конкурсну 

процедуру – 

відкритті торги 

на закупівлю 

послуг з охорони 

майна на об'єктах 

КПТМ 

Криворіжтепломе

режа: пром. 

майданчик 

котельної 

Тернівська, пром. 

майданчик ПГЗК 

№ 1, очікувана 

вартість 1 300 

000,00 грн. з 

ПДВ. (закупівля 

№ UA-2022-01-06-

000657-a), за 

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-2022-01-31-002896-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-31-002896-a
https://prozorro.gov.ua/tender/9a2b634586b1493a8c6e3a726678528c
https://prozorro.gov.ua/tender/9a2b634586b1493a8c6e3a726678528c
https://prozorro.gov.ua/tender/9a2b634586b1493a8c6e3a726678528c


Папір А4 ДК 021:2015: 

30190000-7 – 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне

– 513 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-31-

002509-a

31.01.2022 31.01.2022 оголошено 

тендер

8b90b40f41014c6

ea098f187c92c197

c

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Послуги 

комерційного 

обліку з 

функціями ОЗКО 

та ОЗД для 

АСКОЕ 

КОМУНАЛЬНОГ

О 

ПІДПРИЄМСТВ

А ТЕПЛОВИХ 

МЕРЕЖ 

«КРИВОРІЖТЕП

ЛОМЕРЕЖА»

ДК 021:2015: 

50320000-4 – 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів

– 969 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-31-

002331-a

31.01.2022 31.01.2022 оголошено 

тендер

5bd5e5f01825439

592752452caa154

3c

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Використання 

металевих 

контейнерів для 

збирання твердих 

побутових 

відходів

ДК 021:2015: 

90510000-5 – 

Утилізація/видал

ення сміття та 

поводження зі 

сміттям

– 12 816 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-31-

002261-a

31.01.2022 31.01.2022 оголошено 

тендер

3f7b289d4a824a0

7b41d4a200eaa00

b6

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Проведення 

моніторингу та 

ведення зведеної 

фінансової та 

статистичної 

звітності в сфері 

житлово-

комунального 

господарства

ДК 021:2015: 

72310000-1 – 

Послуги з 

обробки даних

– 4 765.76 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-31-

001212-a

31.01.2022 31.01.2022 оголошено 

тендер

105c44c4a8d345d

5a53e3f528b6f819

8

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-31-002509-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-31-002509-a
https://prozorro.gov.ua/tender/8b90b40f41014c6ea098f187c92c197c
https://prozorro.gov.ua/tender/8b90b40f41014c6ea098f187c92c197c
https://prozorro.gov.ua/tender/8b90b40f41014c6ea098f187c92c197c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-31-002331-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-31-002331-a
https://prozorro.gov.ua/tender/5bd5e5f01825439592752452caa1543c
https://prozorro.gov.ua/tender/5bd5e5f01825439592752452caa1543c
https://prozorro.gov.ua/tender/5bd5e5f01825439592752452caa1543c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-31-002261-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-31-002261-a
https://prozorro.gov.ua/tender/3f7b289d4a824a07b41d4a200eaa00b6
https://prozorro.gov.ua/tender/3f7b289d4a824a07b41d4a200eaa00b6
https://prozorro.gov.ua/tender/3f7b289d4a824a07b41d4a200eaa00b6
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-31-001212-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-31-001212-a
https://prozorro.gov.ua/tender/105c44c4a8d345d5a53e3f528b6f8198
https://prozorro.gov.ua/tender/105c44c4a8d345d5a53e3f528b6f8198
https://prozorro.gov.ua/tender/105c44c4a8d345d5a53e3f528b6f8198


Організація 

проведення 

експертизи стану 

охорони праці та 

безпеки 

промислового 

виробництва 

суб’єкта 

господарювання 

під час 

експлуатації 

машин, 

механізмів, 

устаткування 

підвищеної 

небезпеки

ДК 021:2015: 

71310000-4 – 

Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та 

будівництва

– 21 600 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-31-

000861-a

31.01.2022 31.01.2022 оголошено 

тендер

8440a9224813402

bbaa79c5d46bd2d

05

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Організація 

проведення 

експертизи стану 

охорони праці та 

безпеки 

промислового 

виробництва 

суб’єкта 

господарювання 

під час 

виконання робіт 

підвищеної 

небезпеки

ДК 021:2015: 

71730000-4 – 

Послуги 

промислового 

контролю

– 49 700 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-31-

000728-a

31.01.2022 31.01.2022 оголошено 

тендер

bde85e89a185478f

83732f9a4f35af45

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

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

Січень, 2022 UA-P-2022-01-31-

000455-a

31.01.2022 31.01.2022 оголошено 

тендер

fc471b8b03b1445

5bd7a195ac07f8e2

1

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Надання 

телекомунікаційн

их послуг за 

адресою: 

м.Кривий Ріг , 

вул.Гетьманська, 

63-Б

ДК 021:2015: 

64210000-1 – 

Послуги 

телефонного 

зв’язку та 

передачі даних

– 6 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-31-

000039-a

31.01.2022 31.01.2022 оголошено 

тендер

e9c2d68d4625412

189adfca0f1a6635

3

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-31-000861-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-31-000861-a
https://prozorro.gov.ua/tender/8440a9224813402bbaa79c5d46bd2d05
https://prozorro.gov.ua/tender/8440a9224813402bbaa79c5d46bd2d05
https://prozorro.gov.ua/tender/8440a9224813402bbaa79c5d46bd2d05
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-31-000728-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-31-000728-a
https://prozorro.gov.ua/tender/bde85e89a185478f83732f9a4f35af45
https://prozorro.gov.ua/tender/bde85e89a185478f83732f9a4f35af45
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-31-000455-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-31-000455-a
https://prozorro.gov.ua/tender/fc471b8b03b14455bd7a195ac07f8e21
https://prozorro.gov.ua/tender/fc471b8b03b14455bd7a195ac07f8e21
https://prozorro.gov.ua/tender/fc471b8b03b14455bd7a195ac07f8e21
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-31-000039-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-31-000039-a
https://prozorro.gov.ua/tender/e9c2d68d4625412189adfca0f1a66353
https://prozorro.gov.ua/tender/e9c2d68d4625412189adfca0f1a66353
https://prozorro.gov.ua/tender/e9c2d68d4625412189adfca0f1a66353


Надання 

телекомунікаційн

их послуг за 

адресою: 

м.Кривий Ріг , 

вул.Петра 

Калнишевського, 

9в

ДК 021:2015: 

64210000-1 – 

Послуги 

телефонного 

зв’язку та 

передачі даних

– 6 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-28-

005429-b

28.01.2022 28.01.2022 оголошено 

тендер

ed0c03d6009041f

b8e50f28d16f26cb

c

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Розробка 

технічних 

документацій із 

землеустрою 

щодо 

встановлення 

(відновлення) 

меж земельної 

ділянки в натурі 

(на місцевості) 

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа»

ДК 021:2015: 

71250000-5 – 

Архітектурні, 

інженерні та 

геодезичні 

послуги

– 201 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-27-

016637-b

27.01.2022 27.01.2022 оголошено 

тендер

c6a0ecb3e25543b

3a0077c917ea50b

c3

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Акумуляторні 

батареї

ДК 021:2015: 

31440000-2 – 

Акумуляторні 

батареї

– 330 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-27-

006383-b

27.01.2022 27.01.2022 оголошено 

тендер

9b53de82d00142a

789190843c774f2

e4

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Складання акту 

про вилучення 

для знищення 

документів, не 

внесених до 

Національного 

архівного фонду

ДК 021:2015: 

79990000-0 – 

Різні послуги, 

пов’язані з 

діловою сферою

– 3 300 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-26-

014810-b

26.01.2022 26.01.2022 оголошено 

тендер

c99a846144714efd

9ad9db9d9e71383

d

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспортни

х засобів і 

супутнього 

обладнання

ДК 021:2015: 

50110000-9 – 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспортни

х засобів і 

супутнього 

обладнання

– 98 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-25-

009784-b

25.01.2022 25.01.2022 оголошено 

тендер

66339dd715a94ce

aa40ede73c723eb9

f

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-28-005429-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-28-005429-b
https://prozorro.gov.ua/tender/ed0c03d6009041fb8e50f28d16f26cbc
https://prozorro.gov.ua/tender/ed0c03d6009041fb8e50f28d16f26cbc
https://prozorro.gov.ua/tender/ed0c03d6009041fb8e50f28d16f26cbc
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-27-016637-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-27-016637-b
https://prozorro.gov.ua/tender/c6a0ecb3e25543b3a0077c917ea50bc3
https://prozorro.gov.ua/tender/c6a0ecb3e25543b3a0077c917ea50bc3
https://prozorro.gov.ua/tender/c6a0ecb3e25543b3a0077c917ea50bc3
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-27-006383-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-27-006383-b
https://prozorro.gov.ua/tender/9b53de82d00142a789190843c774f2e4
https://prozorro.gov.ua/tender/9b53de82d00142a789190843c774f2e4
https://prozorro.gov.ua/tender/9b53de82d00142a789190843c774f2e4
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-26-014810-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-26-014810-b
https://prozorro.gov.ua/tender/c99a846144714efd9ad9db9d9e71383d
https://prozorro.gov.ua/tender/c99a846144714efd9ad9db9d9e71383d
https://prozorro.gov.ua/tender/c99a846144714efd9ad9db9d9e71383d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-25-009784-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-25-009784-b
https://prozorro.gov.ua/tender/66339dd715a94ceaa40ede73c723eb9f
https://prozorro.gov.ua/tender/66339dd715a94ceaa40ede73c723eb9f
https://prozorro.gov.ua/tender/66339dd715a94ceaa40ede73c723eb9f


Послуги по 

консультуванню 

у змінах в обліку 

та оподаткуванні 

підприємств 

тепло/водопостач

ання та 

водовідведення в 

2021р. та їх 

відображення в 

річній звітності.

ДК 021:2015: 

79410000-1 – 

Консультаційні 

послуги з питань 

підприємницької 

діяльності та 

управління

– 2 390 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-25-

004394-b

25.01.2022 25.01.2022 оголошено 

тендер

46d946cd04724d6

49f36552715a191

9f

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Розробка 

технічної 

документації із 

землеустрою 

щодо 

встановлення 

(відновлення) 

меж земельної 

ділянки в натурі 

(на місцевості) 

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа»

ДК 021:2015: 

71250000-5 – 

Архітектурні, 

інженерні та 

геодезичні 

послуги

– 117 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-21-

004269-b

21.01.2022 21.01.2022 оголошено 

тендер

5523a2be92c8448

e8ce5d3dc839211

a9

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Люк оглядовий з 

кришкою

ДК 021:2015: 

44420000-0 – 

Будівельні товари

– 215 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-20-

012378-b

20.01.2022 20.01.2022 оголошено 

тендер

3572bc15ed5f49e9

bb2c2c9eb0c7a33

5

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-25-004394-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-25-004394-b
https://prozorro.gov.ua/tender/46d946cd04724d649f36552715a1919f
https://prozorro.gov.ua/tender/46d946cd04724d649f36552715a1919f
https://prozorro.gov.ua/tender/46d946cd04724d649f36552715a1919f
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-21-004269-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-21-004269-b
https://prozorro.gov.ua/tender/5523a2be92c8448e8ce5d3dc839211a9
https://prozorro.gov.ua/tender/5523a2be92c8448e8ce5d3dc839211a9
https://prozorro.gov.ua/tender/5523a2be92c8448e8ce5d3dc839211a9
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-20-012378-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-20-012378-b
https://prozorro.gov.ua/tender/3572bc15ed5f49e9bb2c2c9eb0c7a335
https://prozorro.gov.ua/tender/3572bc15ed5f49e9bb2c2c9eb0c7a335
https://prozorro.gov.ua/tender/3572bc15ed5f49e9bb2c2c9eb0c7a335


Ремкомплект на 

регулятор тиску 

газу

ДК 021:2015: 

39340000-7 – 

Обладнання для 

газових мереж

– 48 700 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-20-

011374-b

20.01.2022 20.01.2022 оголошено 

тендер

4094a51e763b4e9

082b0f4492ff4be1

4

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-2022-01-20-011374-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-20-011374-b
https://prozorro.gov.ua/tender/4094a51e763b4e9082b0f4492ff4be14
https://prozorro.gov.ua/tender/4094a51e763b4e9082b0f4492ff4be14
https://prozorro.gov.ua/tender/4094a51e763b4e9082b0f4492ff4be14


Папки ДК 021:2015: 

30190000-7 – 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне

– 42 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-20-

009946-b

20.01.2022 20.01.2022 оголошено 

тендер

694da8b397734df

1ad79847edfbf5c6

5

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 

Послуги з 

проведення 

вебінару за 

темою "Належне 

виконання 

антикорупційної 

програми 

підприємства, 

установи, 

організації. 

Робота з 

корупційними 

ризиками"

ДК 021:2015: 

80520000-5 – 

Навчальні засоби

– 3 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-20-

009140-b

20.01.2022 20.01.2022 оголошено 

тендер

f8268440ed0d429

99ac76e4f46a523e

b

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Надання 

телекомунікаційн

их послуг за 

адресою: 

м.Кривий Ріг, 

провулок 

Дежньова,9

ДК 021:2015: 

64210000-1 – 

Послуги 

телефонного 

зв’язку та 

передачі даних

– 15 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-20-

006425-b

20.01.2022 20.01.2022 оголошено 

тендер

bf5bc91a3b05402e

8581ae5946670f8

2

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-20-009946-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-20-009946-b
https://prozorro.gov.ua/tender/694da8b397734df1ad79847edfbf5c65
https://prozorro.gov.ua/tender/694da8b397734df1ad79847edfbf5c65
https://prozorro.gov.ua/tender/694da8b397734df1ad79847edfbf5c65
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-20-009140-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-20-009140-b
https://prozorro.gov.ua/tender/f8268440ed0d42999ac76e4f46a523eb
https://prozorro.gov.ua/tender/f8268440ed0d42999ac76e4f46a523eb
https://prozorro.gov.ua/tender/f8268440ed0d42999ac76e4f46a523eb
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-20-006425-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-20-006425-b
https://prozorro.gov.ua/tender/bf5bc91a3b05402e8581ae5946670f82
https://prozorro.gov.ua/tender/bf5bc91a3b05402e8581ae5946670f82
https://prozorro.gov.ua/tender/bf5bc91a3b05402e8581ae5946670f82


Дизельне паливо, 

бензин А-92, 

бензин А-95

ДК 021:2015: 

09130000-9 – 

Нафта і 

дистиляти

– 3 764 000 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Січень, 2022 UA-P-2022-01-20-

003272-b

20.01.2022 20.01.2022 оголошено 

тендер

982f4afed0ce4879

80c8c5fa37bd8fa2

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Холодний 

асфальт

ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 47 998.8 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-19-

002911-b

19.01.2022 19.01.2022 оголошено 

тендер

4fd11576d1fe484b

ab267ccc98f7b912

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Стелажі металеві 

з полицями

ДК 021:2015: 

39150000-8 – 

Меблі та 

приспособи різні

– 9 816 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-19-

002770-b

19.01.2022 19.01.2022 оголошено 

тендер

70eae822104243c

b9680d5789d9f9a

b8

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Крани, трійники, 

відводи та 

воздуховідвідчик

ДК 021:2015: 

42130000-9 – 

Арматура 

трубопровідна: 

крани, вентилі, 

клапани та 

подібні пристрої

– 74 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-19-

002444-b

19.01.2022 19.01.2022 оголошено 

тендер

ee73ffedc7b5485a

9979d355b4169b6

a

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Насос котловий 

та насос 

мережний

ДК 021:2015: 

42120000-6 – 

Насоси та 

компресори

– 1 080 000 UAH Відкриті торги Січень, 2022 UA-P-2022-01-19-

002059-b

19.01.2022 19.01.2022 оголошено 

тендер

4e46784df754468

08016a61ead87b5

db

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Зріджений 

нафтовий газ 

(ЗНГ) «пропан» 

для заправки 

транспортних 

засобів

ДК 021:2015: 

09120000-6 – 

Газове паливо

– 147 500 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-19-

001895-b

19.01.2022 19.01.2022 оголошено 

тендер

2b5f567f3ded4f4c

a5cbe42ab454adfb

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-20-003272-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-20-003272-b
https://prozorro.gov.ua/tender/982f4afed0ce487980c8c5fa37bd8fa2
https://prozorro.gov.ua/tender/982f4afed0ce487980c8c5fa37bd8fa2
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-19-002911-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-19-002911-b
https://prozorro.gov.ua/tender/4fd11576d1fe484bab267ccc98f7b912
https://prozorro.gov.ua/tender/4fd11576d1fe484bab267ccc98f7b912
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-19-002770-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-19-002770-b
https://prozorro.gov.ua/tender/70eae822104243cb9680d5789d9f9ab8
https://prozorro.gov.ua/tender/70eae822104243cb9680d5789d9f9ab8
https://prozorro.gov.ua/tender/70eae822104243cb9680d5789d9f9ab8
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-19-002444-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-19-002444-b
https://prozorro.gov.ua/tender/ee73ffedc7b5485a9979d355b4169b6a
https://prozorro.gov.ua/tender/ee73ffedc7b5485a9979d355b4169b6a
https://prozorro.gov.ua/tender/ee73ffedc7b5485a9979d355b4169b6a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-19-002059-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-19-002059-b
https://prozorro.gov.ua/tender/4e46784df75446808016a61ead87b5db
https://prozorro.gov.ua/tender/4e46784df75446808016a61ead87b5db
https://prozorro.gov.ua/tender/4e46784df75446808016a61ead87b5db
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-19-001895-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-19-001895-b
https://prozorro.gov.ua/tender/2b5f567f3ded4f4ca5cbe42ab454adfb
https://prozorro.gov.ua/tender/2b5f567f3ded4f4ca5cbe42ab454adfb


Ацетилен в 

балонах

ДК 021:2015: 

24320000-3 – 

Основні 

органічні хімічні 

речовини

– 28 800 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-19-

001271-b

19.01.2022 19.01.2022 оголошено 

тендер

4c060ada2bde435

5b5101224f06a4f8

2

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 

Стиснутий газ 

(СПГ) «метан» 

для заправки 

транспортних 

засобів

ДК 021:2015: 

09120000-6 – 

Газове паливо

– 390 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-19-

001188-b

19.01.2022 19.01.2022 оголошено 

тендер

819dd83e442248f

28142cf0efc0440d

e

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Інформаційно-

довідкова 

система (ІДС) 

"Зодчий", Архів 

документів 

"Законодавчі 

відомчі акти в 

будівництві", 

Архів документів 

"Державні 

будівельні норми 

України"

ДК 021:2015: 

72320000-4 – 

Послуги, 

пов’язані з 

базами даних

– 1 800 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-19-

000323-b

19.01.2022 19.01.2022 оголошено 

тендер

c1490000c41e46c

b9f90c49c0d62c11

f

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-19-001271-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-19-001271-b
https://prozorro.gov.ua/tender/4c060ada2bde4355b5101224f06a4f82
https://prozorro.gov.ua/tender/4c060ada2bde4355b5101224f06a4f82
https://prozorro.gov.ua/tender/4c060ada2bde4355b5101224f06a4f82
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-19-001188-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-19-001188-b
https://prozorro.gov.ua/tender/819dd83e442248f28142cf0efc0440de
https://prozorro.gov.ua/tender/819dd83e442248f28142cf0efc0440de
https://prozorro.gov.ua/tender/819dd83e442248f28142cf0efc0440de
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-19-000323-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-19-000323-b
https://prozorro.gov.ua/tender/c1490000c41e46cb9f90c49c0d62c11f
https://prozorro.gov.ua/tender/c1490000c41e46cb9f90c49c0d62c11f
https://prozorro.gov.ua/tender/c1490000c41e46cb9f90c49c0d62c11f


Постачання 

оновлених версій 

програмної 

продукції ІДС 

"БУДСТАНДАРТ

"

ДК 021:2015: 

72320000-4 – 

Послуги, 

пов’язані з 

базами даних

– 2 160 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-19-

000110-b

19.01.2022 19.01.2022 оголошено 

тендер

0bd4205a58414f6

2abad65bd33638c

68

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Водонагрівачі ДК 021:2015: 

42160000-8 – 

Котельні 

установки

– 5 940.4 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-18-

004026-b

18.01.2022 18.01.2022 оголошено 

тендер

b1d7dcc30bda4bfd

91a445ac6abf2fd5

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Рекламно-

інформаційні 

послуги у газеті  

"Червоний 

гірник"

ДК 021:2015: 

79340000-9 – 

Рекламні та 

маркетингові 

послуги

– 20 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-18-

003354-b

18.01.2022 18.01.2022 оголошено 

тендер

d2fa730c02f146a3

a40a547fa8de2127

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Огороджувальна 

стрічка червоно-

білого кольору

ДК 021:2015: 

34990000-3 – 

Регулювальне, 

запобіжне, 

сигнальне та 

освітлювальне 

обладнання

– 17 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-18-

001777-b

18.01.2022 18.01.2022 оголошено 

тендер

1a03fe11f0aa470d

bc9c61dc723be7e

7

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 

Стропа ДК 021:2015: 

39540000-9 – 

Вироби різні з 

канату, мотузки, 

шпагату та сітки

– 130 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-18-

001403-b

18.01.2022 18.01.2022 оголошено 

тендер

b0a85c8343e1442

09ec9089c4c8ff74

9

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-19-000110-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-19-000110-b
https://prozorro.gov.ua/tender/0bd4205a58414f62abad65bd33638c68
https://prozorro.gov.ua/tender/0bd4205a58414f62abad65bd33638c68
https://prozorro.gov.ua/tender/0bd4205a58414f62abad65bd33638c68
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-18-004026-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-18-004026-b
https://prozorro.gov.ua/tender/b1d7dcc30bda4bfd91a445ac6abf2fd5
https://prozorro.gov.ua/tender/b1d7dcc30bda4bfd91a445ac6abf2fd5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-18-003354-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-18-003354-b
https://prozorro.gov.ua/tender/d2fa730c02f146a3a40a547fa8de2127
https://prozorro.gov.ua/tender/d2fa730c02f146a3a40a547fa8de2127
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-18-001777-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-18-001777-b
https://prozorro.gov.ua/tender/1a03fe11f0aa470dbc9c61dc723be7e7
https://prozorro.gov.ua/tender/1a03fe11f0aa470dbc9c61dc723be7e7
https://prozorro.gov.ua/tender/1a03fe11f0aa470dbc9c61dc723be7e7
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-18-001403-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-18-001403-b
https://prozorro.gov.ua/tender/b0a85c8343e144209ec9089c4c8ff749
https://prozorro.gov.ua/tender/b0a85c8343e144209ec9089c4c8ff749
https://prozorro.gov.ua/tender/b0a85c8343e144209ec9089c4c8ff749


Трансформатор 

розпалювання, 

контролер

ДК 021:2015: 

31170000-8 – 

Трансформатори

– 11 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-17-

002302-b

17.01.2022 17.01.2022 оголошено 

тендер

4a1b8bd51ff74482

b65b7b2a15f19fe8

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 

Лічильник тепла і 

води

ДК 021:2015: 

38550000-5 – 

Лічильники

– 1 213 000 UAH Відкриті торги Січень, 2022 UA-P-2022-01-17-

002016-b

17.01.2022 17.01.2022 оголошено 

тендер

de7868110d9847d

ba43ed16830546b

4d

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Пісок річковий, 

гранітний щебінь

ДК 021:2015: 

14210000-6 – 

Гравій, пісок, 

щебінь і 

наповнювачі

– 125 400 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-17-

001699-b

17.01.2022 17.01.2022 оголошено 

тендер

0f63ad5cdf31446e

9763c67c1003010

5

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Послуга з 

випробовування 

газополум'яного 

обладнання

ДК 021:2015: 

71630000-3 – 

Послуги з 

технічного 

огляду та 

випробовувань

– 311 040 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-17-

000551-b

17.01.2022 17.01.2022 оголошено 

тендер

8e7d2d685927467

8895ca4a83d7485

d9

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-17-002302-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-17-002302-b
https://prozorro.gov.ua/tender/4a1b8bd51ff74482b65b7b2a15f19fe8
https://prozorro.gov.ua/tender/4a1b8bd51ff74482b65b7b2a15f19fe8
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-17-002016-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-17-002016-b
https://prozorro.gov.ua/tender/de7868110d9847dba43ed16830546b4d
https://prozorro.gov.ua/tender/de7868110d9847dba43ed16830546b4d
https://prozorro.gov.ua/tender/de7868110d9847dba43ed16830546b4d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-17-001699-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-17-001699-b
https://prozorro.gov.ua/tender/0f63ad5cdf31446e9763c67c10030105
https://prozorro.gov.ua/tender/0f63ad5cdf31446e9763c67c10030105
https://prozorro.gov.ua/tender/0f63ad5cdf31446e9763c67c10030105
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-17-000551-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-17-000551-b
https://prozorro.gov.ua/tender/8e7d2d6859274678895ca4a83d7485d9
https://prozorro.gov.ua/tender/8e7d2d6859274678895ca4a83d7485d9
https://prozorro.gov.ua/tender/8e7d2d6859274678895ca4a83d7485d9


Насос 

багатоступеневий 

Shimge Model 

PXm404

ДК 021:2015: 

42120000-6 – 

Насоси та 

компресори

– 3 800 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-17-

000532-b

17.01.2022 17.01.2022 оголошено 

тендер

ea17b472155a49af

82ea92fed2791b3f

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,4

3»

ДК 021:2015: 

31210000-1 – 

Електрична 

апаратура для 

комутування та 

захисту 

електричних кіл

– 23 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-14-

006003-a

14.01.2022 14.01.2022 оголошено 

тендер

aa93fde0d00e4088

ab72cac2b65a501

2

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 

Шини для 

транспортних 

засобів великої та 

малої 

тоннажності

ДК 021:2015: 

34350000-5 – 

Шини для 

транспортних 

засобів великої та 

малої 

тоннажності

– 950 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-14-

002216-a

14.01.2022 14.01.2022 оголошено 

тендер

050410129c4c415

0a0908ca29f62124

d

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Замки ДК 021:2015: 

44520000-1 – 

Замки, ключі та 

петлі

– 16 106.06 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-14-

000760-a

14.01.2022 14.01.2022 оголошено 

тендер

35db8e5bb4a843c

9a9027d099a4d46

dd

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-17-000532-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-17-000532-b
https://prozorro.gov.ua/tender/ea17b472155a49af82ea92fed2791b3f
https://prozorro.gov.ua/tender/ea17b472155a49af82ea92fed2791b3f
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-14-006003-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-14-006003-a
https://prozorro.gov.ua/tender/aa93fde0d00e4088ab72cac2b65a5012
https://prozorro.gov.ua/tender/aa93fde0d00e4088ab72cac2b65a5012
https://prozorro.gov.ua/tender/aa93fde0d00e4088ab72cac2b65a5012
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-14-002216-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-14-002216-a
https://prozorro.gov.ua/tender/050410129c4c4150a0908ca29f62124d
https://prozorro.gov.ua/tender/050410129c4c4150a0908ca29f62124d
https://prozorro.gov.ua/tender/050410129c4c4150a0908ca29f62124d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-14-000760-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-14-000760-a
https://prozorro.gov.ua/tender/35db8e5bb4a843c9a9027d099a4d46dd
https://prozorro.gov.ua/tender/35db8e5bb4a843c9a9027d099a4d46dd
https://prozorro.gov.ua/tender/35db8e5bb4a843c9a9027d099a4d46dd


Встановлення 

(монтаж) 

трифазного 

електролічильник

а на об’єкті 

КПТМ 

"Криворіжтеплом

ережа" за 

адресою 

м.Кривий Ріг, 

вул. 

Камінського,3

ДК 021:2015: 

71310000-4 – 

Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та 

будівництва

– 1 151.47 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-13-

007889-a

13.01.2022 13.01.2022 оголошено 

тендер

21bda32212be40d

4b84a70632d7fbfa

1

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Акумуляторний 

пилосос, пістолет 

продувний, 

компресор, 

подовжувач, 

шланг високого 

тиску

ДК 021:2015: 

42650000-7 – 

Ручні 

інструменти 

пневматичні чи 

моторизовані

– 30 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-13-

005518-a

13.01.2022 13.01.2022 оголошено 

тендер

239ebc5b05c94f34

94432ed37252323

5

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 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспортни

х засобів і 

супутнього 

обладнання

ДК 021:2015: 

50110000-9 – 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспортни

х засобів і 

супутнього 

обладнання

– 98 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-13-

004708-a

13.01.2022 13.01.2022 оголошено 

тендер

2f802a018580463

aa26195ccaad6023

8

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-13-007889-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-13-007889-a
https://prozorro.gov.ua/tender/21bda32212be40d4b84a70632d7fbfa1
https://prozorro.gov.ua/tender/21bda32212be40d4b84a70632d7fbfa1
https://prozorro.gov.ua/tender/21bda32212be40d4b84a70632d7fbfa1
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-13-005518-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-13-005518-a
https://prozorro.gov.ua/tender/239ebc5b05c94f3494432ed372523235
https://prozorro.gov.ua/tender/239ebc5b05c94f3494432ed372523235
https://prozorro.gov.ua/tender/239ebc5b05c94f3494432ed372523235
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-13-004708-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-13-004708-a
https://prozorro.gov.ua/tender/2f802a018580463aa26195ccaad60238
https://prozorro.gov.ua/tender/2f802a018580463aa26195ccaad60238
https://prozorro.gov.ua/tender/2f802a018580463aa26195ccaad60238


Технічне 

обстеження, 

оцінка технічного 

стану та 

паспортизація 

будівель: 

«Мазутне  

господарство  

споруда  котельні 

Гігант вул. 

Технічна, м 

Кривий Ріг 

Дніпропетровськ

ої  області»

ДК 021:2015: 

71630000-3 – 

Послуги з 

технічного 

огляду та 

випробовувань

– 62 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-12-

002079-a

12.01.2022 12.01.2022 оголошено 

тендер

db9b59da717048c

8b7ff5a60b849929

8

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

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

Січень, 2022 UA-P-2022-01-12-

000701-a

12.01.2022 12.01.2022 оголошено 

тендер

577e4bd219664cf

dad18632d7a6f46

08

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Ремкомплект на 

регулятор тиску 

газу

ДК 021:2015: 

39340000-7 – 

Обладнання для 

газових мереж

– 19 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-11-

000675-a

11.01.2022 11.01.2022 оголошено 

тендер

19f50e43ed7149b

1baa35bd4cbe8e0

9b

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-2022-01-12-002079-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-12-002079-a
https://prozorro.gov.ua/tender/db9b59da717048c8b7ff5a60b8499298
https://prozorro.gov.ua/tender/db9b59da717048c8b7ff5a60b8499298
https://prozorro.gov.ua/tender/db9b59da717048c8b7ff5a60b8499298
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-12-000701-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-12-000701-a
https://prozorro.gov.ua/tender/577e4bd219664cfdad18632d7a6f4608
https://prozorro.gov.ua/tender/577e4bd219664cfdad18632d7a6f4608
https://prozorro.gov.ua/tender/577e4bd219664cfdad18632d7a6f4608
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-11-000675-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-11-000675-a
https://prozorro.gov.ua/tender/19f50e43ed7149b1baa35bd4cbe8e09b
https://prozorro.gov.ua/tender/19f50e43ed7149b1baa35bd4cbe8e09b
https://prozorro.gov.ua/tender/19f50e43ed7149b1baa35bd4cbe8e09b


GSM модеми ДК 021:2015: 

32440000-9 – 

Телеметричне та 

термінальне 

обладнання

– 700 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-11-

000593-a

11.01.2022 11.01.2022 оголошено 

тендер

aadec0d8dcbb4cd9

a12d0959ed65cc4

9

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Електричне 

приладдя  САМА 

300G3Y.144.230.

F38.B2.P4.C100.R

1.H6

ДК 021:2015: 

31680000-6 – 

Електричне 

приладдя та 

супутні товари до 

електричного 

обладнання

– 4 056 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-10-

002712-b

10.01.2022 10.01.2022 оголошено 

тендер

fec32117f7b0471e

90d0ff964c62ef63

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Талони на молоко ДК 021:2015: 

22450000-9 – 

Друкована 

продукція з 

елементами 

захисту

– 25 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-10-

000442-b

10.01.2022 10.01.2022 оголошено 

тендер

b79aade903934f68

b68a4d6f6e9c2dda

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Послуги з 

підтримання 

експлуатаційної 

придатності 

(технічне 

обслуговування) 

та 

централізованого 

спостерігання за 

системами 

протипожежного 

захисту на об’єкті 

котельні 11-Ї 

міської лікарні, за 

адресою : 

м.Кривий Ріг, 

вул.Добролюбова

, 6В

ДК 021:2015: 

75250000-3 – 

Послуги 

пожежних і 

рятувальних 

служб

– 4 800 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-10-

000343-b

10.01.2022 10.01.2022 оголошено 

тендер

7401d138dcab4ff2

856d90c5b9f6b99

e

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-11-000593-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-11-000593-a
https://prozorro.gov.ua/tender/aadec0d8dcbb4cd9a12d0959ed65cc49
https://prozorro.gov.ua/tender/aadec0d8dcbb4cd9a12d0959ed65cc49
https://prozorro.gov.ua/tender/aadec0d8dcbb4cd9a12d0959ed65cc49
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-10-002712-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-10-002712-b
https://prozorro.gov.ua/tender/fec32117f7b0471e90d0ff964c62ef63
https://prozorro.gov.ua/tender/fec32117f7b0471e90d0ff964c62ef63
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-10-000442-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-10-000442-b
https://prozorro.gov.ua/tender/b79aade903934f68b68a4d6f6e9c2dda
https://prozorro.gov.ua/tender/b79aade903934f68b68a4d6f6e9c2dda
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-10-000343-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-10-000343-b
https://prozorro.gov.ua/tender/7401d138dcab4ff2856d90c5b9f6b99e
https://prozorro.gov.ua/tender/7401d138dcab4ff2856d90c5b9f6b99e
https://prozorro.gov.ua/tender/7401d138dcab4ff2856d90c5b9f6b99e


Послуги з 

охорони майна на 

об'єктах КПТМ 

Криворіжтепломе

режа: пром. 

майданчик 

котельної 

Тернівська, пром. 

майданчик ПГЗК 

№ 1

ДК 021:2015: 

79710000-4 – 

Охоронні послуги

– 1 300 000 UAH Відкриті торги Січень, 2022 UA-P-2022-01-06-

001745-a

06.01.2022 06.01.2022 оголошено 

тендер

cefdde4c00be41a8

ba35be5faf099d0a

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Проведення  

оцінки ринкової 

вартості майна 

КПТМ 

"Криворіжтеплом

ережа"

ДК 021:2015: 

79410000-1 – 

Консультаційні 

послуги з питань 

підприємницької 

діяльності та 

управління

– 20 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-05-

000629-a

05.01.2022 05.01.2022 оголошено 

тендер

7bbb11014337406

6a05706d0080c79

2d

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Трансформатор 

розпалювання, 

контролер

ДК 021:2015: 

31170000-8 – 

Трансформатори

– 11 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-05-

000129-a

05.01.2022 05.01.2022 оголошено 

тендер

fe52ef8ecdeb4030

ab426f64a2b47dc0

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-2022-01-06-001745-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-06-001745-a
https://prozorro.gov.ua/tender/cefdde4c00be41a8ba35be5faf099d0a
https://prozorro.gov.ua/tender/cefdde4c00be41a8ba35be5faf099d0a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-05-000629-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-05-000629-a
https://prozorro.gov.ua/tender/7bbb110143374066a05706d0080c792d
https://prozorro.gov.ua/tender/7bbb110143374066a05706d0080c792d
https://prozorro.gov.ua/tender/7bbb110143374066a05706d0080c792d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-05-000129-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-05-000129-a
https://prozorro.gov.ua/tender/fe52ef8ecdeb4030ab426f64a2b47dc0
https://prozorro.gov.ua/tender/fe52ef8ecdeb4030ab426f64a2b47dc0


Послуги з 

повірки, 

підготовки до 

повірки, 

калібрування, 

технічного 

обслуговування, 

ремонту, 

дефектації 

засобів 

вимірювальної 

техніки, 

обладнання

ДК 021:2015: 

50410000-2 – 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних 

приладів

– 1 718 500 UAH Відкриті торги Січень, 2022 UA-P-2022-01-04-

002421-a

04.01.2022 04.01.2022 оголошено 

тендер

a82f23707d9e4cf7

94821092f8235f07

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

ЛОТ1 - Розробка 

технічних 

документацій із 

землеустрою 

щодо 

встановлення 

(відновлення) 

меж земельних 

ділянок в натурі 

(на місцевості); 

ЛОТ2 - 

Топографо-

геодезичні 

роботи 

(топографічні 

зйомки М 1:500)

ДК 021:2015: 

71250000-5 – 

Архітектурні, 

інженерні та 

геодезичні 

послуги

– 210 000 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-04-

002262-a

04.01.2022 04.01.2022 оголошено 

тендер

4eff0fc20ce440d6

858cede83bdb266

4

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-04-002421-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-04-002421-a
https://prozorro.gov.ua/tender/a82f23707d9e4cf794821092f8235f07
https://prozorro.gov.ua/tender/a82f23707d9e4cf794821092f8235f07
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-04-002262-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-04-002262-a
https://prozorro.gov.ua/tender/4eff0fc20ce440d6858cede83bdb2664
https://prozorro.gov.ua/tender/4eff0fc20ce440d6858cede83bdb2664
https://prozorro.gov.ua/tender/4eff0fc20ce440d6858cede83bdb2664


Розробка проекту 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки для 

реконструкції 

будівлі під 

котельню з 

тепловими 

мережами за 

адресою: 

м.Кривий Ріг, 

вул. 

Криворіжсталі, 

2м

ДК 021:2015: 

79420000-4 – 

Управлінські 

послуги

– 14 400 UAH Спрощена 

закупівля

Січень, 2022 UA-P-2022-01-04-

002038-a

04.01.2022 04.01.2022 оголошено 

тендер

085dc895a34c484f

ba6eec66a5562e4e

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-2022-01-04-002038-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-04-002038-a
https://prozorro.gov.ua/tender/085dc895a34c484fba6eec66a5562e4e
https://prozorro.gov.ua/tender/085dc895a34c484fba6eec66a5562e4e


Послуги з 

доступу до 

мережі Інтернет 

за адресою 

м.Кривий Ріг вул. 

Геологічна, 2Г

ДК 021:2015: 

72410000-7 – 

Послуги 

провайдерів

– 5 160 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Грудень, 2021 UA-P-2021-12-31-

002057-c

31.12.2021 31.12.2021 оголошено 

тендер

cdafdb09b3a54f4d

9af27da1045d00b

9

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 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-31-002057-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-31-002057-c
https://prozorro.gov.ua/tender/cdafdb09b3a54f4d9af27da1045d00b9
https://prozorro.gov.ua/tender/cdafdb09b3a54f4d9af27da1045d00b9
https://prozorro.gov.ua/tender/cdafdb09b3a54f4d9af27da1045d00b9

