
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:

Портландцемент ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 200 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-28-

002695-a

28.02.2022 28.02.2022 оголошено 

тендер

123393beba324ac

ab34c1ad0ff7b3c2

4

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Керамічна цегла ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 32 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-28-

002526-a

28.02.2022 28.02.2022 оголошено 

тендер

db8f0001714649a

6b0960f9ee92b0b

42

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Азбест 

хризотіловий

ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 103 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-28-

002215-a

28.02.2022 28.02.2022 оголошено 

тендер

c1ae00acd39b48d

b97271508b0c143

2f

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-2022-02-28-002695-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-28-002695-a
https://prozorro.gov.ua/tender/123393beba324acab34c1ad0ff7b3c24
https://prozorro.gov.ua/tender/123393beba324acab34c1ad0ff7b3c24
https://prozorro.gov.ua/tender/123393beba324acab34c1ad0ff7b3c24
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-28-002526-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-28-002526-a
https://prozorro.gov.ua/tender/db8f0001714649a6b0960f9ee92b0b42
https://prozorro.gov.ua/tender/db8f0001714649a6b0960f9ee92b0b42
https://prozorro.gov.ua/tender/db8f0001714649a6b0960f9ee92b0b42
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-28-002215-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-28-002215-a
https://prozorro.gov.ua/tender/c1ae00acd39b48db97271508b0c1432f
https://prozorro.gov.ua/tender/c1ae00acd39b48db97271508b0c1432f
https://prozorro.gov.ua/tender/c1ae00acd39b48db97271508b0c1432f


Цегла шамотна ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 237 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-28-

001929-a

28.02.2022 28.02.2022 оголошено 

тендер

78a02a7dc01b4a9

d92ec2234e2734f6

9

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Цемент 

вогнетривкий

ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 120 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-28-

001222-a

28.02.2022 28.02.2022 оголошено 

тендер

5327bc318306491

1ba0e1785a8ab87

20

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Експертиза, 

дослідження 

транспортних 

засобів і 

документів, що їх 

супроводжують 

(комплексне), у 

тому числі: 

транспортних 

засобів усіх 

категорій 

вітчизняного 

виробництва та 

країн СНД або 

окремих 

агрегатів.

ДК 021:2015: 

73110000-6 – 

Дослідницькі 

послуги

– 3 647.04 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-25-

000655-c

25.02.2022 25.02.2022 оголошено 

тендер

04f75fcbbc9341f1

9a977ffc09c31238

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Дріт в'язальний 

оцинкований

ДК 021:2015: 

44330000-2 – 

Будівельні прути, 

стрижні, дроти та 

профілі

– 84 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-25-

000547-c

25.02.2022 25.02.2022 оголошено 

тендер

4211937b302d42b

ea568f8e06dcd9a4

d

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Сітка рабиця ДК 021:2015: 

44310000-6 – 

Вироби з дроту

– 129 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-25-

000505-c

25.02.2022 25.02.2022 оголошено 

тендер

659b00dca7614c3

68855dc464db9dd

90

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-28-001929-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-28-001929-a
https://prozorro.gov.ua/tender/78a02a7dc01b4a9d92ec2234e2734f69
https://prozorro.gov.ua/tender/78a02a7dc01b4a9d92ec2234e2734f69
https://prozorro.gov.ua/tender/78a02a7dc01b4a9d92ec2234e2734f69
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-28-001222-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-28-001222-a
https://prozorro.gov.ua/tender/5327bc3183064911ba0e1785a8ab8720
https://prozorro.gov.ua/tender/5327bc3183064911ba0e1785a8ab8720
https://prozorro.gov.ua/tender/5327bc3183064911ba0e1785a8ab8720
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-25-000655-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-25-000655-c
https://prozorro.gov.ua/tender/04f75fcbbc9341f19a977ffc09c31238
https://prozorro.gov.ua/tender/04f75fcbbc9341f19a977ffc09c31238
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-25-000547-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-25-000547-c
https://prozorro.gov.ua/tender/4211937b302d42bea568f8e06dcd9a4d
https://prozorro.gov.ua/tender/4211937b302d42bea568f8e06dcd9a4d
https://prozorro.gov.ua/tender/4211937b302d42bea568f8e06dcd9a4d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-25-000505-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-25-000505-c
https://prozorro.gov.ua/tender/659b00dca7614c368855dc464db9dd90
https://prozorro.gov.ua/tender/659b00dca7614c368855dc464db9dd90
https://prozorro.gov.ua/tender/659b00dca7614c368855dc464db9dd90


Охоронні послуги  

(Лот № 1 послуги 

з централізованої 

охорони майна на 

об’єктах КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» (шляхом 

обслуговування 

та спостереження 

з 

централізованого 

пульту 

спостереження) 

вул. 

Світальського, 

5А  (4 

приміщення) та 

лот № 2 послуги 

про реагування 

мобільної групи 

на тривожні 

повідомлення, за 

адресами: 

котельня 

ПівнГЗК 

(проммайданчик 

Північного 

ДК 021:2015: 

79710000-4 – 

Охоронні послуги

– 57 600 UAH Відкриті торги Лютий, 2022 UA-P-2022-02-25-

000323-c

25.02.2022 25.02.2022 оголошено 

тендер

101904ac2ea040a

887ec5ebc65b0d4

bf

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-25-000323-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-25-000323-c
https://prozorro.gov.ua/tender/101904ac2ea040a887ec5ebc65b0d4bf
https://prozorro.gov.ua/tender/101904ac2ea040a887ec5ebc65b0d4bf
https://prozorro.gov.ua/tender/101904ac2ea040a887ec5ebc65b0d4bf


Заповнювач 

шамотний та 

мертель 

вогнетривкий

ДК 021:2015: 

14220000-9 – 

Глина та каолін

– 48 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-25-

000220-c

25.02.2022 25.02.2022 оголошено 

тендер

1ae863c2205a479

08067aaef19af4b4

b

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 

Накопичувач SSD 

2.5" 240GB

ДК 021:2015: 

30230000-0 – 

Комп’ютерне 

обладнання

– 1 100 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-25-

000200-c

25.02.2022 25.02.2022 оголошено 

тендер

1246744528f5431

2b9207ee8bb8108

13

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Лебідка ДК 021:2015: 

42410000-3 – 

Підіймально-

транспортувальне 

обладнання

– 70 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-25-

000066-c

25.02.2022 25.02.2022 оголошено 

тендер

6c53b0ea7a6f4fdd

a10005e841f0f2ef

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-25-000220-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-25-000220-c
https://prozorro.gov.ua/tender/1ae863c2205a47908067aaef19af4b4b
https://prozorro.gov.ua/tender/1ae863c2205a47908067aaef19af4b4b
https://prozorro.gov.ua/tender/1ae863c2205a47908067aaef19af4b4b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-25-000200-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-25-000200-c
https://prozorro.gov.ua/tender/1246744528f54312b9207ee8bb810813
https://prozorro.gov.ua/tender/1246744528f54312b9207ee8bb810813
https://prozorro.gov.ua/tender/1246744528f54312b9207ee8bb810813
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-25-000066-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-25-000066-c
https://prozorro.gov.ua/tender/6c53b0ea7a6f4fdda10005e841f0f2ef
https://prozorro.gov.ua/tender/6c53b0ea7a6f4fdda10005e841f0f2ef


Відновлення  

Журналу  нагляду 

технологічного  

транспортного 

засобу. 

Екскаватор 

одноковшовий 

ЕО-4321 Б, 1989 

р.в. заводський 

№7

ДК 021:2015: 

72310000-1 – 

Послуги з 

обробки даних

– 2 232 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-25-

000016-c

25.02.2022 25.02.2022 оголошено 

тендер

aa627bd5e00941d

290a36ec86da2e8

b1

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Позачергова 

технічна 

перевірка 

правильності 

роботи (перевірка 

схеми вмикання) 

однотарифного 

трифазного (0,38 

кВ прямого 

включення) 

засобу обліку за 

ініціативою 

замовника за 

адресою: 

м.Кривий Ріг, 

вул. Мартіна 

Шимановського, 

5а

ДК 021:2015: 

71310000-4 – 

Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та 

будівництва

– 759.1 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-24-

001293-b

24.02.2022 24.02.2022 оголошено 

тендер

0ede1ee402334ba

8bd7f25066432d9

0d

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Пломбування/роз

пломбування 

вузла обліку або 

його частини 

однотарифного 

(0,38 кв прямого 

включення) 

розрахункового 

лічильника

ДК 021:2015: 

71310000-4 – 

Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та 

будівництва

– 693.19 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-24-

001185-b

24.02.2022 24.02.2022 оголошено 

тендер

45f6a4846c1f43f9

a3bceaceb7217153

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Перереєстрація 

колісних 

транспортних 

засобів усіх 

категорій з 

видачею 

свідоцтва про 

реєстацію без 

заміни номерного 

знаку

ДК 021:2015: 

79130000-4 – 

Юридичні 

послуги, 

пов’язані з 

оформленням і 

засвідченням 

документів

– 7 680 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-24-

001038-b

24.02.2022 24.02.2022 оголошено 

тендер

6dc58428e2344bb

f989c479c229df7c

6

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-25-000016-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-25-000016-c
https://prozorro.gov.ua/tender/aa627bd5e00941d290a36ec86da2e8b1
https://prozorro.gov.ua/tender/aa627bd5e00941d290a36ec86da2e8b1
https://prozorro.gov.ua/tender/aa627bd5e00941d290a36ec86da2e8b1
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-24-001293-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-24-001293-b
https://prozorro.gov.ua/tender/0ede1ee402334ba8bd7f25066432d90d
https://prozorro.gov.ua/tender/0ede1ee402334ba8bd7f25066432d90d
https://prozorro.gov.ua/tender/0ede1ee402334ba8bd7f25066432d90d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-24-001185-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-24-001185-b
https://prozorro.gov.ua/tender/45f6a4846c1f43f9a3bceaceb7217153
https://prozorro.gov.ua/tender/45f6a4846c1f43f9a3bceaceb7217153
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-24-001038-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-24-001038-b
https://prozorro.gov.ua/tender/6dc58428e2344bbf989c479c229df7c6
https://prozorro.gov.ua/tender/6dc58428e2344bbf989c479c229df7c6
https://prozorro.gov.ua/tender/6dc58428e2344bbf989c479c229df7c6


Переєстрація 

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

– 4 608 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-24-

000929-b

24.02.2022 24.02.2022 оголошено 

тендер

3c29892f3ad245dc

b24715d7c06d0f3

9

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Послуги з 

навчання з 

охорони праці

ДК 021:2015: 

80510000-2 – 

Послуги з 

професійної 

підготовки 

спеціалістів

– 12 700 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-24-

000863-b

24.02.2022 24.02.2022 оголошено 

тендер

c6d52d62a907496

aa85ac1d75e5d0ff

e

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Вироби для 

вбиральні

ДК 021:2015: 

44410000-7 – 

Вироби для 

ванної кімнати та 

кухні

– 5 640.58 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-23-

005650-b

23.02.2022 23.02.2022 оголошено 

тендер

f3363a2d720641c

390551a7988082a

5d

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Електричне 

приладдя на 

котельні: 

«Залізничної 

лікарні», 

«Салютна», 

«Тубдиспансер № 

2», «Махоріно» та 

«Тернівська» (код 

за ДК 021:2015: 

31680000-6 

Електричне 

приладдя та 

супутні товари до 

електричного 

обладнання)

ДК 021:2015: 

31680000-6 – 

Електричне 

приладдя та 

супутні товари до 

електричного 

обладнання

– 1 948 170 UAH Відкриті торги Лютий, 2022 UA-P-2022-02-23-

004326-b

23.02.2022 23.02.2022 оголошено 

тендер

5fb175ec211a431c

92ba411bdb39ec3f

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства та 

кошти для 

виконання 

інвестиційної 

програми на 2022 

рік

Послуги з 

дослідження умов 

праці з метою 

санітарного 

контролю в 

приміщеннях 

вимірювальної 

хімічної 

лабораторії

ДК 021:2015: 

71900000-7 – 

Лабораторні 

послуги

– 13 200 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-23-

003829-b

23.02.2022 23.02.2022 оголошено 

тендер

b0de65faa61549ff

85c662b6f7b6f216

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-24-000929-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-24-000929-b
https://prozorro.gov.ua/tender/3c29892f3ad245dcb24715d7c06d0f39
https://prozorro.gov.ua/tender/3c29892f3ad245dcb24715d7c06d0f39
https://prozorro.gov.ua/tender/3c29892f3ad245dcb24715d7c06d0f39
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-24-000863-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-24-000863-b
https://prozorro.gov.ua/tender/c6d52d62a907496aa85ac1d75e5d0ffe
https://prozorro.gov.ua/tender/c6d52d62a907496aa85ac1d75e5d0ffe
https://prozorro.gov.ua/tender/c6d52d62a907496aa85ac1d75e5d0ffe
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-23-005650-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-23-005650-b
https://prozorro.gov.ua/tender/f3363a2d720641c390551a7988082a5d
https://prozorro.gov.ua/tender/f3363a2d720641c390551a7988082a5d
https://prozorro.gov.ua/tender/f3363a2d720641c390551a7988082a5d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-23-004326-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-23-004326-b
https://prozorro.gov.ua/tender/5fb175ec211a431c92ba411bdb39ec3f
https://prozorro.gov.ua/tender/5fb175ec211a431c92ba411bdb39ec3f
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-23-003829-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-23-003829-b
https://prozorro.gov.ua/tender/b0de65faa61549ff85c662b6f7b6f216
https://prozorro.gov.ua/tender/b0de65faa61549ff85c662b6f7b6f216


Стелаж 

металевий

ДК 021:2015: 

39150000-8 – 

Меблі та 

приспособи різні

– 13 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-23-

001762-b

23.02.2022 23.02.2022 оголошено 

тендер

8f983fee36444b35

8e1798f34c20b41

b

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 

Шафовий 

газорегуляторний 

пункт

ДК 021:2015: 

38570000-1 – 

Регулювальні та 

контрольні 

прилади й 

апаратура

– 408 700 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-23-

001285-b

23.02.2022 23.02.2022 оголошено 

тендер

80bffeda996a4077

b932dcb2774dbdd

9

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Круг, куточок 

сталевий, швелер, 

лист, полоса (Ст 

3)

ДК 021:2015: 

14620000-3 – 

Сплави

– 237 600 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-23-

000775-b

23.02.2022 23.02.2022 оголошено 

тендер

0541b078a74a402

0be648fecd028352

3

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-23-001762-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-23-001762-b
https://prozorro.gov.ua/tender/8f983fee36444b358e1798f34c20b41b
https://prozorro.gov.ua/tender/8f983fee36444b358e1798f34c20b41b
https://prozorro.gov.ua/tender/8f983fee36444b358e1798f34c20b41b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-23-001285-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-23-001285-b
https://prozorro.gov.ua/tender/80bffeda996a4077b932dcb2774dbdd9
https://prozorro.gov.ua/tender/80bffeda996a4077b932dcb2774dbdd9
https://prozorro.gov.ua/tender/80bffeda996a4077b932dcb2774dbdd9
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-23-000775-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-23-000775-b
https://prozorro.gov.ua/tender/0541b078a74a4020be648fecd0283523
https://prozorro.gov.ua/tender/0541b078a74a4020be648fecd0283523
https://prozorro.gov.ua/tender/0541b078a74a4020be648fecd0283523


Конверти ДК 021:2015: 

30190000-7 – 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне

– 41 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-22-

010943-b

22.02.2022 22.02.2022 оголошено 

тендер

c4a31bf261ec40cf

bd86d661712dd92

9

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

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

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-22-

009968-b

22.02.2022 22.02.2022 оголошено 

тендер

9b5ef2eb759e49eb

8b0665103ae3a92

1

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Кран кульовий ДК 021:2015: 

38570000-1 – 

Регулювальні та 

контрольні 

прилади й 

апаратура

– 2 592 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-22-

009386-b

22.02.2022 22.02.2022 оголошено 

тендер

053d71163f7e455f

8cbd55f97abe2fe0

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Насосні агрегати 

в комплекті зі 

зворотними 

фланцами, 

прокладками, 

болтами, 

гайками, 

шайбами та 

опорою

ДК 021:2015: 

42120000-6 – 

Насоси та 

компресори

– 1 200 000 UAH Відкриті торги Лютий, 2022 UA-P-2022-02-22-

008887-b

22.02.2022 22.02.2022 оголошено 

тендер

8ec80f2199b6465

799b3d06acd58b5

45

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Послуги з 

розміщення 

будівельних та 

промислових 

відходів 

підприємства IV 

класу небезпеки

ДК 021:2015: 

90510000-5 – 

Утилізація/видал

ення сміття та 

поводження зі 

сміттям

– 100 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-21-

010253-b

21.02.2022 21.02.2022 оголошено 

тендер

9610dc61a8564fd

6a2885d31f7aa763

a

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

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-21-

009522-b

21.02.2022 21.02.2022 оголошено 

тендер

4c2e71a603d84a8

28983f16ad59de9

b0

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-22-010943-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-22-010943-b
https://prozorro.gov.ua/tender/c4a31bf261ec40cfbd86d661712dd929
https://prozorro.gov.ua/tender/c4a31bf261ec40cfbd86d661712dd929
https://prozorro.gov.ua/tender/c4a31bf261ec40cfbd86d661712dd929
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-22-009968-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-22-009968-b
https://prozorro.gov.ua/tender/9b5ef2eb759e49eb8b0665103ae3a921
https://prozorro.gov.ua/tender/9b5ef2eb759e49eb8b0665103ae3a921
https://prozorro.gov.ua/tender/9b5ef2eb759e49eb8b0665103ae3a921
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-22-009386-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-22-009386-b
https://prozorro.gov.ua/tender/053d71163f7e455f8cbd55f97abe2fe0
https://prozorro.gov.ua/tender/053d71163f7e455f8cbd55f97abe2fe0
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-22-008887-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-22-008887-b
https://prozorro.gov.ua/tender/8ec80f2199b6465799b3d06acd58b545
https://prozorro.gov.ua/tender/8ec80f2199b6465799b3d06acd58b545
https://prozorro.gov.ua/tender/8ec80f2199b6465799b3d06acd58b545
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-21-010253-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-21-010253-b
https://prozorro.gov.ua/tender/9610dc61a8564fd6a2885d31f7aa763a
https://prozorro.gov.ua/tender/9610dc61a8564fd6a2885d31f7aa763a
https://prozorro.gov.ua/tender/9610dc61a8564fd6a2885d31f7aa763a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-21-009522-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-21-009522-b
https://prozorro.gov.ua/tender/4c2e71a603d84a828983f16ad59de9b0
https://prozorro.gov.ua/tender/4c2e71a603d84a828983f16ad59de9b0
https://prozorro.gov.ua/tender/4c2e71a603d84a828983f16ad59de9b0


Монтаж 

охоронної 

сигналізації та 

централізована 

охорона майна на 

об’єктах КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» (Котельня 

ОНКО вул. 

Дніпровське 

шосе, 41б; 

Котельня ДКМС-

80  вул. 

С.Параджанова, 

36; Насосна 

станція №36 пр. 

Гагаріна, 81а)

ДК 021:2015: 

35120000-1 – 

Системи та 

пристрої нагляду 

та охорони

– 140 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-21-

008790-b

21.02.2022 21.02.2022 оголошено 

тендер

4846b9b5242e410

3bc05e762af175a7

d

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Послуги на 

монтаж 

охоронної 

сигналізації та 

централізовану 

охорону майна на 

об’єктах КПТМ 

«КРИВОРІЖТЕП

ЛОМЕРЕЖА» : 

м.Кривий Ріг пр. 

Дежньова, 6, 

пр.Дежньова, 9, 

вул. Дунайська, 

43

ДК 021:2015: 

35120000-1 – 

Системи та 

пристрої нагляду 

та охорони

– 49 999 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-21-

002906-b

21.02.2022 21.02.2022 оголошено 

тендер

9831dafc0b1e4159

b05d968701afe3fb

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Сертифікація 

фахівців з 

неруйнівного 

контролю машин, 

механізмів, 

устаткування 

підвищеної 

небезпеки

ДК 021:2015: 

80520000-5 – 

Навчальні засоби

– 5 726.77 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-21-

000215-b

21.02.2022 21.02.2022 оголошено 

тендер

e4c0be3486104c2

db24030cfcc73f98

b

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-21-008790-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-21-008790-b
https://prozorro.gov.ua/tender/4846b9b5242e4103bc05e762af175a7d
https://prozorro.gov.ua/tender/4846b9b5242e4103bc05e762af175a7d
https://prozorro.gov.ua/tender/4846b9b5242e4103bc05e762af175a7d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-21-002906-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-21-002906-b
https://prozorro.gov.ua/tender/9831dafc0b1e4159b05d968701afe3fb
https://prozorro.gov.ua/tender/9831dafc0b1e4159b05d968701afe3fb
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-21-000215-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-21-000215-b
https://prozorro.gov.ua/tender/e4c0be3486104c2db24030cfcc73f98b
https://prozorro.gov.ua/tender/e4c0be3486104c2db24030cfcc73f98b
https://prozorro.gov.ua/tender/e4c0be3486104c2db24030cfcc73f98b


Оформлення 

декларації 

відповідності 

матеріально-

технічної бази 

вимогам 

законодавства з 

питань охорони 

праці

ДК 021:2015: 

71620000-0 – 

Аналітичні 

послуги

– 49 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-18-

000761-a

18.02.2022 18.02.2022 оголошено 

тендер

9f12588ecc2441d2

9a1343e3c7a3767

a

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Проведення 

експертного 

обстеження 

(технічне 

діагностування), 

позачерговий 

повний технічний 

огляд 

вантажопідіймаль

ного обладнання. 

Виготовлення 

паспорту на 

обладнання 

підвищеної 

небезпеки.

ДК 021:2015: 

50530000-9 – 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

техніки

– 11 500 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-18-

000585-a

18.02.2022 18.02.2022 оголошено 

тендер

5792714f452f4128

a1ea99c36046f9e5

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Папір 

перфорованій 

420мм Super Lux

ДК 021:2015: 

30190000-7 – 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне

– 112 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-16-

002646-c

16.02.2022 16.02.2022 оголошено 

тендер

070a1d1a533845c

1b98f3e672f36764

5

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Прокат 

квадратний ст.3 

35х35 ГОСТ 2591-

2006, Прокат 

листовий 

гарячекатаний 

ст.3 товщина 4, 

ДСТУ 8540-2015

ДК 021:2015: 

14620000-3 – 

Сплави

– 200 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-16-

002161-c

16.02.2022 16.02.2022 оголошено 

тендер

3df283451f314235

af58b83b2cffce92

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Миючі засоби ДК 021:2015: 

39830000-9 – 

Продукція для 

чищення

– 73 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-16-

001939-c

16.02.2022 16.02.2022 оголошено 

тендер

50323e4be48b4ae

58ec38186445859

1d

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-18-000761-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-18-000761-a
https://prozorro.gov.ua/tender/9f12588ecc2441d29a1343e3c7a3767a
https://prozorro.gov.ua/tender/9f12588ecc2441d29a1343e3c7a3767a
https://prozorro.gov.ua/tender/9f12588ecc2441d29a1343e3c7a3767a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-18-000585-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-18-000585-a
https://prozorro.gov.ua/tender/5792714f452f4128a1ea99c36046f9e5
https://prozorro.gov.ua/tender/5792714f452f4128a1ea99c36046f9e5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-16-002646-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-16-002646-c
https://prozorro.gov.ua/tender/070a1d1a533845c1b98f3e672f367645
https://prozorro.gov.ua/tender/070a1d1a533845c1b98f3e672f367645
https://prozorro.gov.ua/tender/070a1d1a533845c1b98f3e672f367645
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-16-002161-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-16-002161-c
https://prozorro.gov.ua/tender/3df283451f314235af58b83b2cffce92
https://prozorro.gov.ua/tender/3df283451f314235af58b83b2cffce92
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-16-001939-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-16-001939-c
https://prozorro.gov.ua/tender/50323e4be48b4ae58ec381864458591d
https://prozorro.gov.ua/tender/50323e4be48b4ae58ec381864458591d
https://prozorro.gov.ua/tender/50323e4be48b4ae58ec381864458591d


Технічне 

обстеження, 

оцінка технічного 

стану та 

паспортизація 

будівель: 

«Мазутне  

господарство 

котельні Родіна  

вул. 

Магнітогорська, 

1а, м Кривий Ріг 

Дніпропетровськ

ої  області»

ДК 021:2015: 

71630000-3 – 

Послуги з 

технічного 

огляду та 

випробовувань

– 181 500 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-15-

002238-c

15.02.2022 15.02.2022 оголошено 

тендер

96a58eaab9f64a68

bb3bdd22edf9bba

5

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Послуги з 

інвентаризації 

джерел викидів 

забруднюючих 

речовин та 

отримання 

дозволу на 

викиди 

забруднюючих 

речовин в 

атмосферне 

повітря котельні 

ДКМС-80   

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа»

ДК 021:2015: 

90730000-3 – 

Відстеження, 

моніторинг 

забруднень і 

відновлення

– 68 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-14-

001938-a

14.02.2022 14.02.2022 оголошено 

тендер

e3db49301402486

c8207d16ead33d2

42

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-15-002238-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-15-002238-c
https://prozorro.gov.ua/tender/96a58eaab9f64a68bb3bdd22edf9bba5
https://prozorro.gov.ua/tender/96a58eaab9f64a68bb3bdd22edf9bba5
https://prozorro.gov.ua/tender/96a58eaab9f64a68bb3bdd22edf9bba5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-14-001938-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-14-001938-a
https://prozorro.gov.ua/tender/e3db49301402486c8207d16ead33d242
https://prozorro.gov.ua/tender/e3db49301402486c8207d16ead33d242
https://prozorro.gov.ua/tender/e3db49301402486c8207d16ead33d242


Фільтр осадовий ДК 021:2015: 

42910000-8 – 

Апарати для 

дистилювання, 

фільтрування чи 

ректифікації

– 25 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-10-

001985-c

10.02.2022 10.02.2022 оголошено 

тендер

9d94a1ac9b99424f

a9f7bebdc61f71a9

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 

Трансформатор 

розпалювання, 

контролер

ДК 021:2015: 

31170000-8 – 

Трансформатори

– 13 660 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-09-

005251-a

09.02.2022 09.02.2022 оголошено 

тендер

a7156ca1fe514ff1a

a91256b05bd8af2

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Матеріали для 

ремонту мережі 

освітлення в 

адміністративних 

будівлях та 

ремонту 

зовнішнього 

освітлення  

територій  

підприємства

ДК 021:2015: 

31210000-1 – 

Електрична 

апаратура для 

комутування та 

захисту 

електричних кіл

– 60 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-09-

004739-a

09.02.2022 09.02.2022 оголошено 

тендер

82a6822fc2b94c6e

b4f217cead27f847

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Аквадистилятор 

електричний ДЕ-

4-М

ДК 021:2015: 

31680000-6 – 

Електричне 

приладдя та 

супутні товари до 

електричного 

обладнання

– 12 300 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-08-

003090-a

08.02.2022 08.02.2022 оголошено 

тендер

840d8c7d502844d

cbd6ccc7748760e

d7

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-10-001985-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-10-001985-c
https://prozorro.gov.ua/tender/9d94a1ac9b99424fa9f7bebdc61f71a9
https://prozorro.gov.ua/tender/9d94a1ac9b99424fa9f7bebdc61f71a9
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-09-005251-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-09-005251-a
https://prozorro.gov.ua/tender/a7156ca1fe514ff1aa91256b05bd8af2
https://prozorro.gov.ua/tender/a7156ca1fe514ff1aa91256b05bd8af2
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-09-004739-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-09-004739-a
https://prozorro.gov.ua/tender/82a6822fc2b94c6eb4f217cead27f847
https://prozorro.gov.ua/tender/82a6822fc2b94c6eb4f217cead27f847
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-08-003090-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-08-003090-a
https://prozorro.gov.ua/tender/840d8c7d502844dcbd6ccc7748760ed7
https://prozorro.gov.ua/tender/840d8c7d502844dcbd6ccc7748760ed7
https://prozorro.gov.ua/tender/840d8c7d502844dcbd6ccc7748760ed7


код ДК 021:2015-

79710000-4 — 

Охоронні послуги  

(Лот № 1 послуги 

з централізованої 

охорони майна на 

об’єктах КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» (шляхом 

обслуговування 

та спостереження 

з 

централізованого 

пульту 

спостереження) 

	вул. 

Світальського, 

5А  (4 

приміщення)    

Лот № 2 послуги 

про реагування 

мобільної групи 

на тривожні 

повідомлення, за 

адресами: 

котельня 

ПівнГЗК 

ДК 021:2015: 

79710000-4 – 

Охоронні послуги

– 57 600 UAH Відкриті торги Лютий, 2022 UA-P-2022-02-08-

003012-a

08.02.2022 08.02.2022 оголошено 

тендер

3a634fb7ae224f37

a3639aaebd5bb8c

d

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

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

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-08-

002878-a

08.02.2022 08.02.2022 оголошено 

тендер

ac32247ef2794df2

8ae00505458498c

5

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Труби сталеві 

безшовні 

гарячедеформова

ні Ф 28 по ГОСТ 

8732-78, ГОСТ 

8731-74 (ГОСТ 

8733-74, ГОСТ 

8734-75)

ДК 021:2015: 

44160000-9 – 

Магістралі, 

трубопроводи, 

труби, обсадні 

труби, тюбінги та 

супутні вироби

– 5 220 000 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-08-

001886-a

08.02.2022 08.02.2022 оголошено 

тендер

c2480124d5ab458

588c69f198e0f113

2

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-08-003012-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-08-003012-a
https://prozorro.gov.ua/tender/3a634fb7ae224f37a3639aaebd5bb8cd
https://prozorro.gov.ua/tender/3a634fb7ae224f37a3639aaebd5bb8cd
https://prozorro.gov.ua/tender/3a634fb7ae224f37a3639aaebd5bb8cd
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-08-002878-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-08-002878-a
https://prozorro.gov.ua/tender/ac32247ef2794df28ae00505458498c5
https://prozorro.gov.ua/tender/ac32247ef2794df28ae00505458498c5
https://prozorro.gov.ua/tender/ac32247ef2794df28ae00505458498c5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-08-001886-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-08-001886-a
https://prozorro.gov.ua/tender/c2480124d5ab458588c69f198e0f1132
https://prozorro.gov.ua/tender/c2480124d5ab458588c69f198e0f1132
https://prozorro.gov.ua/tender/c2480124d5ab458588c69f198e0f1132


Послуги з 

розміщення 

будівельних та 

промислових 

відходів 

підприємства IV 

класу небезпеки

ДК 021:2015: 

90510000-5 – 

Утилізація/видал

ення сміття та 

поводження зі 

сміттям

– 100 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-08-

001700-a

08.02.2022 08.02.2022 оголошено 

тендер

d31882884e9e457

db0ba62df708216

c8

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Світильники, 

лампи та 

прожектор

ДК 021:2015: 

31520000-7 – 

Світильники та 

освітлювальна 

арматура

– 140 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-07-

003793-c

07.02.2022 07.02.2022 оголошено 

тендер

70421da135d04a1

d82e7f34245b6dfd

1

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Проведення  

лабораторного 

контролю 

дотримання 

нормативів 

гранично 

допустимих видів 

забруднюючих 

речовин в 

атмосферне 

повітря на 

стаціонарних 

джерелах викидів 

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» у 2022р.

ДК 021:2015: 

90730000-3 – 

Відстеження, 

моніторинг 

забруднень і 

відновлення

– 48 501 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-07-

000999-c

07.02.2022 07.02.2022 оголошено 

тендер

13a79ba951dd405

e99c488919bafa4e

8

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-08-001700-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-08-001700-a
https://prozorro.gov.ua/tender/d31882884e9e457db0ba62df708216c8
https://prozorro.gov.ua/tender/d31882884e9e457db0ba62df708216c8
https://prozorro.gov.ua/tender/d31882884e9e457db0ba62df708216c8
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-07-003793-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-07-003793-c
https://prozorro.gov.ua/tender/70421da135d04a1d82e7f34245b6dfd1
https://prozorro.gov.ua/tender/70421da135d04a1d82e7f34245b6dfd1
https://prozorro.gov.ua/tender/70421da135d04a1d82e7f34245b6dfd1
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-07-000999-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-07-000999-c
https://prozorro.gov.ua/tender/13a79ba951dd405e99c488919bafa4e8
https://prozorro.gov.ua/tender/13a79ba951dd405e99c488919bafa4e8
https://prozorro.gov.ua/tender/13a79ba951dd405e99c488919bafa4e8


Експертиза 

робочого 

проекту: 

"Технічне 

переоснащення 

котельні "20 

квартал" з 

установкою 

пальників 

газових блочних 

КП-315Б-50Р-

510Е за адоесою: 

50066, 

Дніпропетровськ

а обл., м.Кривий 

Ріг, 

вул.Тимірязєва, 

2Б" на 

відповідність 

вимогам 

нормативних 

актів з охорони 

праці та 

промислової 

безпеки

ДК 021:2015: 

71310000-4 – 

Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та 

будівництва

– 21 307.2 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-07-

000777-c

07.02.2022 07.02.2022 оголошено 

тендер

39cd0869d8cb425

daa2c7d74f0d93ae

c

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Експертиза 

робочого 

проекту: 

"Технічне 

переоснащення 

котельні 

"Пологовий 

будинок №1" з 

установкою 

пальників 

газових блочних 

КП-160Б-50Р-

380Е на котел КВ-

Г-4-150 №5 на 

відповідність 

вимогам 

нормативних 

актів з охорони 

праці та 

промислової 

безпеки

ДК 021:2015: 

71340000-3 – 

Комплексні 

інженерні 

послуги

– 21 307.2 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-07-

000427-c

07.02.2022 07.02.2022 оголошено 

тендер

c2088efdf6694fe0

95b578623a6c5d9

3

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-07-000777-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-07-000777-c
https://prozorro.gov.ua/tender/39cd0869d8cb425daa2c7d74f0d93aec
https://prozorro.gov.ua/tender/39cd0869d8cb425daa2c7d74f0d93aec
https://prozorro.gov.ua/tender/39cd0869d8cb425daa2c7d74f0d93aec
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-07-000427-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-07-000427-c
https://prozorro.gov.ua/tender/c2088efdf6694fe095b578623a6c5d93
https://prozorro.gov.ua/tender/c2088efdf6694fe095b578623a6c5d93
https://prozorro.gov.ua/tender/c2088efdf6694fe095b578623a6c5d93


Послуги з 

централізованої 

охорони майна на 

об’єктах КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» (шляхом 

обслуговування 

та спостереження 

з 

централізованого 

пульту 

спостереження)

ДК 021:2015: 

79710000-4 – 

Охоронні послуги

– 218 400 UAH Відкриті торги Лютий, 2022 UA-P-2022-02-05-

000181-b

05.02.2022 05.02.2022 оголошено 

тендер

752cc616ff444650

88ecbb5b658fb25

0

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Прокат 

квадратний ст.3 

35х35 ГОСТ 2591-

2006, Прокат 

листовий 

гарячекатаний 

ст.3 товщина 4, 

ДСТУ 8540-2015

ДК 021:2015: 

14620000-3 – 

Сплави

– 200 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-04-

002173-c

04.02.2022 04.02.2022 оголошено 

тендер

97a16928c76041c

b8e8a5060143317

58

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Диск діаграмний, 

діаграмна 

стрічка, чорнило 

рідке для 

самопишучих 

приладів, вузол 

пишучий 

спеціальний

ДК 021:2015: 

22990000-6 – 

Газетний папір, 

папір ручного 

виготовлення та 

інший 

некрейдований 

папір або картон 

для графічних 

цілей

– 78 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-04-

000877-c

04.02.2022 04.02.2022 оголошено 

тендер

9105e8fbf60a4b80

ba0716225ba660d

0

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-05-000181-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-05-000181-b
https://prozorro.gov.ua/tender/752cc616ff44465088ecbb5b658fb250
https://prozorro.gov.ua/tender/752cc616ff44465088ecbb5b658fb250
https://prozorro.gov.ua/tender/752cc616ff44465088ecbb5b658fb250
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-04-002173-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-04-002173-c
https://prozorro.gov.ua/tender/97a16928c76041cb8e8a506014331758
https://prozorro.gov.ua/tender/97a16928c76041cb8e8a506014331758
https://prozorro.gov.ua/tender/97a16928c76041cb8e8a506014331758
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-04-000877-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-04-000877-c
https://prozorro.gov.ua/tender/9105e8fbf60a4b80ba0716225ba660d0
https://prozorro.gov.ua/tender/9105e8fbf60a4b80ba0716225ba660d0
https://prozorro.gov.ua/tender/9105e8fbf60a4b80ba0716225ba660d0


Розроблення 

технічних 

документацій із 

землеустрою 

щодо 

встановлення 

(відновлення) 

меж земельних 

ділянок в натурі 

(на місцевості), 

реєстрація 

земельних 

ділянок в 

Державному 

земельному 

кадастрі 

(внесення 

інформації про 

земельну ділянку 

до державного 

земельного 

кадастру) з 

отриманням 

витягу про 

земельні ділянок

ДК 021:2015: 

71250000-5 – 

Архітектурні, 

інженерні та 

геодезичні 

послуги

– 210 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-04-

000721-c

04.02.2022 04.02.2022 оголошено 

тендер

419b8a33116b419

a8317ff50f04f171

8

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Відшкодування 

збитків в 

наслідок 

аварійоної 

ситуації на 

газопроводі 

низького тиску 

д76мм та пуску 

газу за адресою: 

вул.Тополина,29 

м.Кривий Ріг

ДК 021:2015: 

45230000-8 – 

Будівництво 

трубопроводів, 

ліній зв’язку та 

електропередач, 

шосе, доріг, 

аеродромів і 

залізничних 

доріг; 

вирівнювання 

поверхонь

– 4 591.94 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-04-

000210-c

04.02.2022 04.02.2022 оголошено 

тендер

413dd57c3b3c451

39b4dc6ab0d67fe9

7

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Матеріали різні ДК 021:2015: 

44190000-8 – 

Конструкційні 

матеріали різні

– 49 981.73 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-03-

003232-c

03.02.2022 03.02.2022 оголошено 

тендер

f8550048d3c645b

7b5bcc6b070a7a6

83

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-04-000721-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-04-000721-c
https://prozorro.gov.ua/tender/419b8a33116b419a8317ff50f04f1718
https://prozorro.gov.ua/tender/419b8a33116b419a8317ff50f04f1718
https://prozorro.gov.ua/tender/419b8a33116b419a8317ff50f04f1718
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-04-000210-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-04-000210-c
https://prozorro.gov.ua/tender/413dd57c3b3c45139b4dc6ab0d67fe97
https://prozorro.gov.ua/tender/413dd57c3b3c45139b4dc6ab0d67fe97
https://prozorro.gov.ua/tender/413dd57c3b3c45139b4dc6ab0d67fe97
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-03-003232-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-03-003232-c
https://prozorro.gov.ua/tender/f8550048d3c645b7b5bcc6b070a7a683
https://prozorro.gov.ua/tender/f8550048d3c645b7b5bcc6b070a7a683
https://prozorro.gov.ua/tender/f8550048d3c645b7b5bcc6b070a7a683


Шнур азбестовий 

загального 

призначення

ДК 021:2015: 

19410000-3 – 

Натуральні 

текстильні 

волокна

– 25 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-03-

002730-c

03.02.2022 03.02.2022 оголошено 

тендер

eef633f4719b4056

80cb08aa42ac609

b

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 

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

– 450 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-03-

002676-c

03.02.2022 03.02.2022 оголошено 

тендер

8b27396dfa934f1b

96e08868b4e4f33

5

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Торцеве 

ущільнення

ДК 021:2015: 

34310000-3 – 

Двигуни та їх 

частини

– 76 000 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-03-

000680-c

03.02.2022 03.02.2022 оголошено 

тендер

9770b0d5f00945d

491b68d59016861

b2

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Послуги з 

поводження з 

твердими 

побутовими 

відходами 

(перевезення)

ДК 021:2015: 

90510000-5 – 

Утилізація/видал

ення сміття та 

поводження зі 

сміттям

– 22 800 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-02-

003061-c

02.02.2022 02.02.2022 оголошено 

тендер

71336341e29c4f5

886e0b1929f7f0f6

3

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-03-002730-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-03-002730-c
https://prozorro.gov.ua/tender/eef633f4719b405680cb08aa42ac609b
https://prozorro.gov.ua/tender/eef633f4719b405680cb08aa42ac609b
https://prozorro.gov.ua/tender/eef633f4719b405680cb08aa42ac609b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-03-002676-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-03-002676-c
https://prozorro.gov.ua/tender/8b27396dfa934f1b96e08868b4e4f335
https://prozorro.gov.ua/tender/8b27396dfa934f1b96e08868b4e4f335
https://prozorro.gov.ua/tender/8b27396dfa934f1b96e08868b4e4f335
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-03-000680-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-03-000680-c
https://prozorro.gov.ua/tender/9770b0d5f00945d491b68d59016861b2
https://prozorro.gov.ua/tender/9770b0d5f00945d491b68d59016861b2
https://prozorro.gov.ua/tender/9770b0d5f00945d491b68d59016861b2
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-02-003061-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-02-003061-c
https://prozorro.gov.ua/tender/71336341e29c4f5886e0b1929f7f0f63
https://prozorro.gov.ua/tender/71336341e29c4f5886e0b1929f7f0f63
https://prozorro.gov.ua/tender/71336341e29c4f5886e0b1929f7f0f63


Послуги з 

поводження з 

твердими 

побутовими 

відходами 

(захоронення)

ДК 021:2015: 

90510000-5 – 

Утилізація/видал

ення сміття та 

поводження зі 

сміттям

– 10 277.53 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-02-

002825-c

02.02.2022 02.02.2022 оголошено 

тендер

34c0dde1bae040f8

91d057dc9c37e11f

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Марки (знаки 

поштової оплати)

ДК 021:2015: 

22410000-7 – 

Марки

– 600 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-01-

002903-c

01.02.2022 01.02.2022 оголошено 

тендер

6b91ffb28aca4226

bc09b406fabd1a61

Звіт про 

укладений 

договір 

відповідно до абз. 

3 п. 2 ч. 7 ст. 3 

Закону України 

"Про публічні 

закупівлі", 

оскільки відсутня 

конкуренція з 

технічних 

причин, а саме 

відповідно до 

Закону України 

від 04.10.2001 № 

2759-ІІІ «Про 

поштовий 

зв'язок» поштова 

марка - 

державний знак, 

виготовлений у 

встановленому 

законодавством 

порядку із 

зазначенням його 

номінальної 

вартості та 

Насосні агрегати 

в комплекті зі 

зворотними 

фланцами, 

прокладками, 

болтами, 

гайками, 

шайбами та 

опорою

ДК 021:2015: 

42120000-6 – 

Насоси та 

компресори

– 1 200 000 UAH Відкриті торги Лютий, 2022 UA-P-2022-02-01-

000267-c

01.02.2022 01.02.2022 оголошено 

тендер

7e09d1f413804a4

8b2cd0f76b6981e

82

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-02-002825-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-02-002825-c
https://prozorro.gov.ua/tender/34c0dde1bae040f891d057dc9c37e11f
https://prozorro.gov.ua/tender/34c0dde1bae040f891d057dc9c37e11f
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-01-002903-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-01-002903-c
https://prozorro.gov.ua/tender/6b91ffb28aca4226bc09b406fabd1a61
https://prozorro.gov.ua/tender/6b91ffb28aca4226bc09b406fabd1a61
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-01-000267-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-01-000267-c
https://prozorro.gov.ua/tender/7e09d1f413804a48b2cd0f76b6981e82
https://prozorro.gov.ua/tender/7e09d1f413804a48b2cd0f76b6981e82
https://prozorro.gov.ua/tender/7e09d1f413804a48b2cd0f76b6981e82


Ацетилен в 

балонах

ДК 021:2015: 

24320000-3 – 

Основні 

органічні хімічні 

речовини

– 28 800 UAH Спрощена 

закупівля

Лютий, 2022 UA-P-2022-02-01-

000194-c

01.02.2022 01.02.2022 оголошено 

тендер

648628c7d752495

08a714bb3894fb6

3f

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-2022-02-01-000194-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-02-01-000194-c
https://prozorro.gov.ua/tender/648628c7d75249508a714bb3894fb63f
https://prozorro.gov.ua/tender/648628c7d75249508a714bb3894fb63f
https://prozorro.gov.ua/tender/648628c7d75249508a714bb3894fb63f

