
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:

Захисний 

матеріал для 

шару теплової 

ізоляції, із 

склотканини 

щільністю 140 гр 

/ м², алюмінієвої 

фольги і 

захисного РЕТ 

покриття

ДК 021:2015: 

44170000-2 – 

Плити, листи, 

стрічки та 

фольга, пов’язані 

з 

конструкційними 

матеріалами

– 608 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-31-

000478-c

31.03.2022 31.03.2022 оголошено 

тендер

d86f58e20dcc492e

8a308f07530f4c57

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Труби сталеві 

електрозварні 

прямошовні Ф 

530, 630, 720 та 

820 по ГОСТ 

10704-91/ГОСТ 

10706-76

ДК 021:2015: 

44160000-9 – 

Магістралі, 

трубопроводи, 

труби, обсадні 

труби, тюбінги та 

супутні вироби

– 4 906 000 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Березень, 2022 UA-P-2022-03-30-

000513-c

30.03.2022 30.03.2022 оголошено 

тендер

dad66a4dea814ec5

abff9ea02370bef2

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Труби сталеві 

електрозварні 

прямошовні Ф 

57, 76, 89, 108, 

133, 159, 219, 

273, 325 та 426 

по ГОСТ 10704-

91/ГОСТ 10705-

80

ДК 021:2015: 

44160000-9 – 

Магістралі, 

трубопроводи, 

труби, обсадні 

труби, тюбінги та 

супутні вироби

– 5 420 000 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Березень, 2022 UA-P-2022-03-30-

000229-c

30.03.2022 30.03.2022 оголошено 

тендер

a9afc51ba6754e57

a8cf22162b4d0f29

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

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-2022-03-31-000478-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-31-000478-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d86f58e20dcc492e8a308f07530f4c57
https://prozorro.gov.ua/tender/d86f58e20dcc492e8a308f07530f4c57
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-30-000513-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-30-000513-c
https://prozorro.gov.ua/tender/dad66a4dea814ec5abff9ea02370bef2
https://prozorro.gov.ua/tender/dad66a4dea814ec5abff9ea02370bef2
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-30-000229-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-30-000229-c
https://prozorro.gov.ua/tender/a9afc51ba6754e57a8cf22162b4d0f29
https://prozorro.gov.ua/tender/a9afc51ba6754e57a8cf22162b4d0f29


Коло 

шліфувальне

ДК 021:2015: 

14810000-2 – 

Абразивні вироби

– 236 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-29-

002161-b

29.03.2022 29.03.2022 оголошено 

тендер

9539cca8c57d45cc

bb88ff634eba72e5

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Приладдя до 

ізольованих 

кабелів

ДК 021:2015: 

31340000-1 – 

Приладдя до 

ізольованих 

кабелів

– 65 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-29-

000619-b

29.03.2022 29.03.2022 оголошено 

тендер

143034d74920419

0bf464b6a6bf5183

1

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

– 3 762 600 UAH Переговорна 

процедура

Березень, 2022 UA-P-2022-03-28-

001884-b

28.03.2022 28.03.2022 оголошено 

тендер

4fd6a0dde2064e80

9d144a718aea626

2

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Термометр 

біметалевий

ДК 021:2015: 

38410000-2 – 

Лічильні прилади

– 42 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-28-

001876-b

28.03.2022 28.03.2022 оголошено 

тендер

e7ca4aaa76184d61

8550d09943034ac

3

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-2022-03-29-002161-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-29-002161-b
https://prozorro.gov.ua/tender/9539cca8c57d45ccbb88ff634eba72e5
https://prozorro.gov.ua/tender/9539cca8c57d45ccbb88ff634eba72e5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-29-000619-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-29-000619-b
https://prozorro.gov.ua/tender/143034d749204190bf464b6a6bf51831
https://prozorro.gov.ua/tender/143034d749204190bf464b6a6bf51831
https://prozorro.gov.ua/tender/143034d749204190bf464b6a6bf51831
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-28-001884-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-28-001884-b
https://prozorro.gov.ua/tender/4fd6a0dde2064e809d144a718aea6262
https://prozorro.gov.ua/tender/4fd6a0dde2064e809d144a718aea6262
https://prozorro.gov.ua/tender/4fd6a0dde2064e809d144a718aea6262
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-28-001876-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-28-001876-b
https://prozorro.gov.ua/tender/e7ca4aaa76184d618550d09943034ac3
https://prozorro.gov.ua/tender/e7ca4aaa76184d618550d09943034ac3
https://prozorro.gov.ua/tender/e7ca4aaa76184d618550d09943034ac3


Шнур азбестовий 

загального 

призначення

ДК 021:2015: 

19410000-3 – 

Натуральні 

текстильні 

волокна

– 25 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-28-

001791-b

28.03.2022 28.03.2022 оголошено 

тендер

e42b0de1006b481

1babba0b40551db

6a

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 

Пороніт листовий ДК 021:2015: 

31650000-7 – 

Ізоляційне 

приладдя

– 148 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-28-

001735-b

28.03.2022 28.03.2022 оголошено 

тендер

43ae96eccb72445a

add9ebeafc056401

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Cвердло ДК 021:2015: 

44510000-8 – 

Знаряддя

– 705 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 2022 UA-P-2022-03-28-

000274-b

28.03.2022 28.03.2022 оголошено 

тендер

ce3642012260488

1b104a099d8805d

e5

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Кислота 

сульфамінова 

технічна, сода 

каустична 

технічна та скло 

рідке

ДК 021:2015: 

24310000-0 – 

Основні 

неорганічні 

хімічні речовини

– 3 450 000 UAH Відкриті торги Березень, 2022 UA-P-2022-03-25-

000788-b

25.03.2022 25.03.2022 оголошено 

тендер

147b2e665ff34864

98cbf559731d4ef0

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-28-001791-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-28-001791-b
https://prozorro.gov.ua/tender/e42b0de1006b4811babba0b40551db6a
https://prozorro.gov.ua/tender/e42b0de1006b4811babba0b40551db6a
https://prozorro.gov.ua/tender/e42b0de1006b4811babba0b40551db6a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-28-001735-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-28-001735-b
https://prozorro.gov.ua/tender/43ae96eccb72445aadd9ebeafc056401
https://prozorro.gov.ua/tender/43ae96eccb72445aadd9ebeafc056401
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-28-000274-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-28-000274-b
https://prozorro.gov.ua/tender/ce36420122604881b104a099d8805de5
https://prozorro.gov.ua/tender/ce36420122604881b104a099d8805de5
https://prozorro.gov.ua/tender/ce36420122604881b104a099d8805de5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-25-000788-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-25-000788-b
https://prozorro.gov.ua/tender/147b2e665ff3486498cbf559731d4ef0
https://prozorro.gov.ua/tender/147b2e665ff3486498cbf559731d4ef0


Арматурна сталь 

періодичного 

профілю 

(діаметром: Ø14; 

Ø12; Ø10)

ДК 021:2015: 

14620000-3 – 

Сплави

– 101 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-25-

000622-b

25.03.2022 25.03.2022 оголошено 

тендер

5ff23810cb064dfc

966343390f046b0

d

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Послуга з 

доступу до 

мережі Інтернет в 

транспортній 

службі за 

адресою вул. 

Телевізійна, 3Н

ДК 021:2015: 

72410000-7 – 

Послуги 

провайдерів

– 5 400 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-24-

002602-b

24.03.2022 24.03.2022 оголошено 

тендер

e6a6667ee708439

7bdd630e3ef734d

26

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Послуги з 

розміщення 

будівельних та 

промислових 

відходів 

підприємства IV 

класу небезпеки

ДК 021:2015: 

90510000-5 – 

Утилізація/видал

ення сміття та 

поводження зі 

сміттям

– 88 458 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 2022 UA-P-2022-03-24-

001853-b

24.03.2022 24.03.2022 оголошено 

тендер

b786716a8afe46ca

a904ab667ea32f1e

02 лютого 2022 

року замовником 

було оголошено 

спрощену 

закупівлю на 

послуги з 

розміщення 

будівельних та 

промислових 

відходів 

підприємства IV 

класу небезпеки 

код ДК 021:2015 

– 90510000-5: 

Утилізація/видал

ення сміття та 

поводження зі 

сміттям № UA-

2022-02-08-

001740-a на суму 

100 000,00 грн. 

(сто тисяч 

гривень 00 

копійок) з ПДВ. 

Торги не 

відбулись у 

зв’язку 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-25-000622-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-25-000622-b
https://prozorro.gov.ua/tender/5ff23810cb064dfc966343390f046b0d
https://prozorro.gov.ua/tender/5ff23810cb064dfc966343390f046b0d
https://prozorro.gov.ua/tender/5ff23810cb064dfc966343390f046b0d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-24-002602-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-24-002602-b
https://prozorro.gov.ua/tender/e6a6667ee7084397bdd630e3ef734d26
https://prozorro.gov.ua/tender/e6a6667ee7084397bdd630e3ef734d26
https://prozorro.gov.ua/tender/e6a6667ee7084397bdd630e3ef734d26
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-24-001853-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-24-001853-b
https://prozorro.gov.ua/tender/b786716a8afe46caa904ab667ea32f1e
https://prozorro.gov.ua/tender/b786716a8afe46caa904ab667ea32f1e


Надання 

телекомунікаційн

их послуг для 

АСКОЕ 

підприємства 

КПТМ 

"КРИВОРІЖТЕП

ЛОМЕРЕЖА"

ДК 021:2015: 

64210000-1 – 

Послуги 

телефонного 

зв’язку та 

передачі даних

– 50 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 2022 UA-P-2022-03-24-

001331-b

24.03.2022 24.03.2022 оголошено 

тендер

e09054064f47417

39b87c1638e227f

bd

ПрАТ «ВФ 

Україна» є 

оператором з 

надання 

телекомунікаційн

их послуг – 

послуг 

мобільного 

зв’язку, 

передавання 

даних, послуг 

фіксованого 

зв’язку, має 

розгалужену 

карту покриття 

мобільним 

зв`язком та 

мобільним 

Інтернетом 

території 

України, зокрема 

у м.Кривий Ріг, 

має власну 

службу технічної 

підтримки, та 

забезпечене 

аварійними 

Надання послуг з 

навчання з 

охорони праці

ДК 021:2015: 

80530000-8 – 

Послуги у сфері 

професійної 

підготовки

– 39 450 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 2022 UA-P-2022-03-24-

000997-b

24.03.2022 24.03.2022 оголошено 

тендер

fa6441f9c7bf45ad

879380b21ad5dbb

f

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Сітка рабиця ДК 021:2015: 

44310000-6 – 

Вироби з дроту

– 129 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-24-

000281-b

24.03.2022 24.03.2022 оголошено 

тендер

0e46beb5369a41fe

8fce63e5e4173718

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-24-001331-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-24-001331-b
https://prozorro.gov.ua/tender/e09054064f4741739b87c1638e227fbd
https://prozorro.gov.ua/tender/e09054064f4741739b87c1638e227fbd
https://prozorro.gov.ua/tender/e09054064f4741739b87c1638e227fbd
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-24-000997-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-24-000997-b
https://prozorro.gov.ua/tender/fa6441f9c7bf45ad879380b21ad5dbbf
https://prozorro.gov.ua/tender/fa6441f9c7bf45ad879380b21ad5dbbf
https://prozorro.gov.ua/tender/fa6441f9c7bf45ad879380b21ad5dbbf
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-24-000281-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-24-000281-b
https://prozorro.gov.ua/tender/0e46beb5369a41fe8fce63e5e4173718
https://prozorro.gov.ua/tender/0e46beb5369a41fe8fce63e5e4173718


Послуги з 

діагностики та 

ремонту 

перетворювачів 

частоти, 

пристроїв 

плавного пуску, 

модулів 

динамічного 

гальмування та 

панелей 

оператора 

СПК110

ДК 021:2015: 

50530000-9 – 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

техніки

– 200 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-23-

000230-a

23.03.2022 23.03.2022 оголошено 

тендер

e6b3da801c4e4d8

dbf4eb38858f5ff4a

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Папір А4 ДК 021:2015: 

30190000-7 – 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне

– 600 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-23-

000121-a

23.03.2022 23.03.2022 оголошено 

тендер

83225fc137aa45d6

b40479d314ca618

9

Було розірвано 

договір №87-22 

від 24.01.2022 до 

закупівлі № UA-

2022-01-31-

002232-a           

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Надання освітніх 

послуг з навчання 

стропальників та 

машиністів крана

ДК 021:2015: 

80520000-5 – 

Навчальні засоби

– 10 500 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 2022 UA-P-2022-03-22-

002719-a

22.03.2022 22.03.2022 оголошено 

тендер

8f3148b39bf34b6e

b8af7bdca0cac94d

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Захисний 

матеріал для 

шару теплової 

ізоляції, із 

склотканини 

щільністю 140 гр 

/ м², алюмінієвої 

фольги і 

захисного РЕТ 

покриття

ДК 021:2015: 

44170000-2 – 

Плити, листи, 

стрічки та 

фольга, пов’язані 

з 

конструкційними 

матеріалами

– 608 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-22-

000931-a

22.03.2022 22.03.2022 оголошено 

тендер

53af8dc5565140ea

9eba87c9a0ce34dd

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-23-000230-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-23-000230-a
https://prozorro.gov.ua/tender/e6b3da801c4e4d8dbf4eb38858f5ff4a
https://prozorro.gov.ua/tender/e6b3da801c4e4d8dbf4eb38858f5ff4a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-23-000121-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-23-000121-a
https://prozorro.gov.ua/tender/83225fc137aa45d6b40479d314ca6189
https://prozorro.gov.ua/tender/83225fc137aa45d6b40479d314ca6189
https://prozorro.gov.ua/tender/83225fc137aa45d6b40479d314ca6189
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-22-002719-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-22-002719-a
https://prozorro.gov.ua/tender/8f3148b39bf34b6eb8af7bdca0cac94d
https://prozorro.gov.ua/tender/8f3148b39bf34b6eb8af7bdca0cac94d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-22-000931-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-22-000931-a
https://prozorro.gov.ua/tender/53af8dc5565140ea9eba87c9a0ce34dd
https://prozorro.gov.ua/tender/53af8dc5565140ea9eba87c9a0ce34dd


Насосні агрегати 

в комплекті зі 

зворотними 

фланцами, 

прокладками, 

болтами, 

гайками, 

шайбами та 

опорою

ДК 021:2015: 

42120000-6 – 

Насоси та 

компресори

– 1 012 578 UAH Переговорна 

процедура

Березень, 2022 UA-P-2022-03-21-

000457-b

21.03.2022 21.03.2022 оголошено 

тендер

ac59fbede30a4b42

8a1e63caeff6fb11

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Послуга з 

підключення до 

мережі інтернет 

за адресою м. 

Кривий Ріг, вул. 

Юрія Сича, 4

ДК 021:2015: 

72410000-7 – 

Послуги 

провайдерів

– 5 400 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-21-

000427-b

21.03.2022 21.03.2022 оголошено 

тендер

303b3f0ca78d47d

b8b088791f5dbb8

6b

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Коло 

шліфувальне

ДК 021:2015: 

14810000-2 – 

Абразивні вироби

– 236 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-18-

000392-c

18.03.2022 18.03.2022 оголошено 

тендер

5495f7801290432

9879e98f5724db6

4b

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-21-000457-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-21-000457-b
https://prozorro.gov.ua/tender/ac59fbede30a4b428a1e63caeff6fb11
https://prozorro.gov.ua/tender/ac59fbede30a4b428a1e63caeff6fb11
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-21-000427-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-21-000427-b
https://prozorro.gov.ua/tender/303b3f0ca78d47db8b088791f5dbb86b
https://prozorro.gov.ua/tender/303b3f0ca78d47db8b088791f5dbb86b
https://prozorro.gov.ua/tender/303b3f0ca78d47db8b088791f5dbb86b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-18-000392-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-18-000392-c
https://prozorro.gov.ua/tender/5495f78012904329879e98f5724db64b
https://prozorro.gov.ua/tender/5495f78012904329879e98f5724db64b
https://prozorro.gov.ua/tender/5495f78012904329879e98f5724db64b


Провід ПВ-3 та 

наконечник 

мідний

ДК 021:2015: 

31320000-5 – 

Електророзподіль

ні кабелі

– 38 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-18-

000232-c

18.03.2022 18.03.2022 оголошено 

тендер

855abf16e2d144ed

a508f364d81a824

6

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-2022-03-18-000232-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-18-000232-c
https://prozorro.gov.ua/tender/855abf16e2d144eda508f364d81a8246
https://prozorro.gov.ua/tender/855abf16e2d144eda508f364d81a8246
https://prozorro.gov.ua/tender/855abf16e2d144eda508f364d81a8246


Стелаж 

металевий

ДК 021:2015: 

39150000-8 – 

Меблі та 

приспособи різні

– 13 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-17-

001625-c

17.03.2022 17.03.2022 оголошено 

тендер

438f5ef0400e48f7

a6c7ef51b0040057

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 

технічної 

інвентаризації 

нерухомого 

майна КПТМ 

"Криворіжтеплом

ережа" будівель 

та споруд бази 

відпочинку 

"Окунь" 

Дніпропетровськ

а обл, 

Криворізький 

район, селище 

Кудашево

ДК 021:2015: 

79990000-0 – 

Різні послуги, 

пов’язані з 

діловою сферою

– 9 700 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 2022 UA-P-2022-03-17-

001531-c

17.03.2022 17.03.2022 оголошено 

тендер

bf921ebfa7654081

950f27eb4a45fde5

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-17-001625-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-17-001625-c
https://prozorro.gov.ua/tender/438f5ef0400e48f7a6c7ef51b0040057
https://prozorro.gov.ua/tender/438f5ef0400e48f7a6c7ef51b0040057
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-17-001531-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-17-001531-c
https://prozorro.gov.ua/tender/bf921ebfa7654081950f27eb4a45fde5
https://prozorro.gov.ua/tender/bf921ebfa7654081950f27eb4a45fde5


Акумуляторний 

пилосос, пістолет 

продувний, 

компресор, 

подовжувач, 

шланг високого 

тиску

ДК 021:2015: 

42650000-7 – 

Ручні 

інструменти 

пневматичні чи 

моторизовані

– 30 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-17-

001429-c

17.03.2022 17.03.2022 оголошено 

тендер

97521f61522049d

cade45f378b72351

3

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 

Технічне 

обстеження, 

оцінка технічного 

стану та 

паспортизація 

будівель: 

«Мазутне  

господарство  

споруда  котельні 

Гігант вул. 

Дарвіна, м 

Кривий Ріг 

Дніпропетровськ

ої  області»

ДК 021:2015: 

71630000-3 – 

Послуги з 

технічного 

огляду та 

випробовувань

– 62 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-17-

001342-c

17.03.2022 17.03.2022 оголошено 

тендер

776d9506534947e

1b6494e02eace7d

2f

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

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

Березень, 2022 UA-P-2022-03-17-

001216-c

17.03.2022 17.03.2022 оголошено 

тендер

1bae93f9e8404949

b0da30a206d858b

e

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-17-001429-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-17-001429-c
https://prozorro.gov.ua/tender/97521f61522049dcade45f378b723513
https://prozorro.gov.ua/tender/97521f61522049dcade45f378b723513
https://prozorro.gov.ua/tender/97521f61522049dcade45f378b723513
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-17-001342-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-17-001342-c
https://prozorro.gov.ua/tender/776d9506534947e1b6494e02eace7d2f
https://prozorro.gov.ua/tender/776d9506534947e1b6494e02eace7d2f
https://prozorro.gov.ua/tender/776d9506534947e1b6494e02eace7d2f
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-17-001216-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-17-001216-c
https://prozorro.gov.ua/tender/1bae93f9e8404949b0da30a206d858be
https://prozorro.gov.ua/tender/1bae93f9e8404949b0da30a206d858be
https://prozorro.gov.ua/tender/1bae93f9e8404949b0da30a206d858be


Термометр 

біметалевий

ДК 021:2015: 

38410000-2 – 

Лічильні прилади

– 42 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-17-

001172-c

17.03.2022 17.03.2022 оголошено 

тендер

62b52e0d08aa4f1f

a9cdc6e1c002d05

d

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 

Послуга з 

доступу до 

мережі Інтернет в 

транспортній 

службі за 

адресою вул. 

Телевізійна, 3Н

ДК 021:2015: 

72410000-7 – 

Послуги 

провайдерів

– 5 400 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-15-

000213-b

15.03.2022 15.03.2022 оголошено 

тендер

f40f0191c93b4e0c

b55df0594e6aed8e

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Портландцемент ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 200 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-15-

000029-b

15.03.2022 15.03.2022 оголошено 

тендер

a745acb5576b48a

4abf4e06ae3b4486

5

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-17-001172-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-17-001172-c
https://prozorro.gov.ua/tender/62b52e0d08aa4f1fa9cdc6e1c002d05d
https://prozorro.gov.ua/tender/62b52e0d08aa4f1fa9cdc6e1c002d05d
https://prozorro.gov.ua/tender/62b52e0d08aa4f1fa9cdc6e1c002d05d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-15-000213-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-15-000213-b
https://prozorro.gov.ua/tender/f40f0191c93b4e0cb55df0594e6aed8e
https://prozorro.gov.ua/tender/f40f0191c93b4e0cb55df0594e6aed8e
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-15-000029-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-15-000029-b
https://prozorro.gov.ua/tender/a745acb5576b48a4abf4e06ae3b44865
https://prozorro.gov.ua/tender/a745acb5576b48a4abf4e06ae3b44865
https://prozorro.gov.ua/tender/a745acb5576b48a4abf4e06ae3b44865


Керамічна цегла ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 32 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-15-

000021-b

15.03.2022 15.03.2022 оголошено 

тендер

42b5671a66b0435

188278e873cbc3d

d4

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

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

– 52 800 UAH Переговорна 

процедура

Березень, 2022 UA-P-2022-03-14-

001394-a

14.03.2022 14.03.2022 оголошено 

тендер

fbaa715942a14a9d

b6e1d0c6df73623

4

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-15-000021-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-15-000021-b
https://prozorro.gov.ua/tender/42b5671a66b0435188278e873cbc3dd4
https://prozorro.gov.ua/tender/42b5671a66b0435188278e873cbc3dd4
https://prozorro.gov.ua/tender/42b5671a66b0435188278e873cbc3dd4
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-14-001394-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-14-001394-a
https://prozorro.gov.ua/tender/fbaa715942a14a9db6e1d0c6df736234
https://prozorro.gov.ua/tender/fbaa715942a14a9db6e1d0c6df736234
https://prozorro.gov.ua/tender/fbaa715942a14a9db6e1d0c6df736234


Баки запасу води ДК 021:2015: 

19520000-7 – 

Пластмасові 

вироби

– 24 442 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-14-

001239-a

14.03.2022 14.03.2022 оголошено 

тендер

80b490b2967140e

2a9afb993aa2619e

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 

Азбест 

хризотіловий

ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 103 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-12-

000660-a

12.03.2022 12.03.2022 оголошено 

тендер

d6bceae910d3425

18b0d6d5c83584c

49

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Цегла шамотна ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 237 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-12-

000655-a

12.03.2022 12.03.2022 оголошено 

тендер

912a9de2549b492

1b198fc9ddb825b

c9

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-14-001239-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-14-001239-a
https://prozorro.gov.ua/tender/80b490b2967140e2a9afb993aa2619e4
https://prozorro.gov.ua/tender/80b490b2967140e2a9afb993aa2619e4
https://prozorro.gov.ua/tender/80b490b2967140e2a9afb993aa2619e4
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-12-000660-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-12-000660-a
https://prozorro.gov.ua/tender/d6bceae910d342518b0d6d5c83584c49
https://prozorro.gov.ua/tender/d6bceae910d342518b0d6d5c83584c49
https://prozorro.gov.ua/tender/d6bceae910d342518b0d6d5c83584c49
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-12-000655-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-12-000655-a
https://prozorro.gov.ua/tender/912a9de2549b4921b198fc9ddb825bc9
https://prozorro.gov.ua/tender/912a9de2549b4921b198fc9ddb825bc9
https://prozorro.gov.ua/tender/912a9de2549b4921b198fc9ddb825bc9


Електричне 

приладдя на 

котельні: 

«Залізничної 

лікарні», 

«Салютна», 

«Тубдиспансер № 

2», «Махоріно» та 

«Тернівська»

ДК 021:2015: 

31680000-6 – 

Електричне 

приладдя та 

супутні товари до 

електричного 

обладнання

– 1 948 170 UAH Відкриті торги Березень, 2022 UA-P-2022-03-12-

000648-a

12.03.2022 12.03.2022 оголошено 

тендер

fc0615d98e994ff4

a11f66c2a1a6593e

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Цемент 

вогнетривкий

ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 120 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-12-

000642-a

12.03.2022 12.03.2022 оголошено 

тендер

f751d5c83bd1417

290ef57e6b7243e0

b

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Дріт в'язальний 

оцинкований

ДК 021:2015: 

44330000-2 – 

Будівельні прути, 

стрижні, дроти та 

профілі

– 84 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-12-

000589-a

12.03.2022 12.03.2022 оголошено 

тендер

c173aa73528049a

b9950e9a3e5ad18

35

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

Березень, 2022 UA-P-2022-03-12-

000561-a

12.03.2022 12.03.2022 оголошено 

тендер

ae0cd7a8f55f41d2

8133822bce0c659

5

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Накопичувач SSD 

2.5" 240GB

ДК 021:2015: 

30230000-0 – 

Комп’ютерне 

обладнання

– 1 100 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-12-

000532-a

12.03.2022 12.03.2022 оголошено 

тендер

96e60ffd29d4410f

959441f5e324030

1

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-12-000648-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-12-000648-a
https://prozorro.gov.ua/tender/fc0615d98e994ff4a11f66c2a1a6593e
https://prozorro.gov.ua/tender/fc0615d98e994ff4a11f66c2a1a6593e
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-12-000642-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-12-000642-a
https://prozorro.gov.ua/tender/f751d5c83bd1417290ef57e6b7243e0b
https://prozorro.gov.ua/tender/f751d5c83bd1417290ef57e6b7243e0b
https://prozorro.gov.ua/tender/f751d5c83bd1417290ef57e6b7243e0b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-12-000589-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-12-000589-a
https://prozorro.gov.ua/tender/c173aa73528049ab9950e9a3e5ad1835
https://prozorro.gov.ua/tender/c173aa73528049ab9950e9a3e5ad1835
https://prozorro.gov.ua/tender/c173aa73528049ab9950e9a3e5ad1835
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-12-000561-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-12-000561-a
https://prozorro.gov.ua/tender/ae0cd7a8f55f41d28133822bce0c6595
https://prozorro.gov.ua/tender/ae0cd7a8f55f41d28133822bce0c6595
https://prozorro.gov.ua/tender/ae0cd7a8f55f41d28133822bce0c6595
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-12-000532-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-12-000532-a
https://prozorro.gov.ua/tender/96e60ffd29d4410f959441f5e3240301
https://prozorro.gov.ua/tender/96e60ffd29d4410f959441f5e3240301
https://prozorro.gov.ua/tender/96e60ffd29d4410f959441f5e3240301


Лебідка ДК 021:2015: 

42410000-3 – 

Підіймально-

транспортувальне 

обладнання

– 70 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-12-

000522-a

12.03.2022 12.03.2022 оголошено 

тендер

ad8a77245983421

d9b1ff0ee52727b6

f

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

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

Березень, 2022 UA-P-2022-03-12-

000326-a

12.03.2022 12.03.2022 оголошено 

тендер

734966bea735401

f9761c42ff7512d4

f

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Заповнювач 

шамотний та 

мертель 

вогнетривкий

ДК 021:2015: 

14220000-9 – 

Глина та каолін

– 48 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-12-

000215-a

12.03.2022 12.03.2022 оголошено 

тендер

790714e408a24e7

c90562f78e03b94

98

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-2022-03-12-000522-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-12-000522-a
https://prozorro.gov.ua/tender/ad8a77245983421d9b1ff0ee52727b6f
https://prozorro.gov.ua/tender/ad8a77245983421d9b1ff0ee52727b6f
https://prozorro.gov.ua/tender/ad8a77245983421d9b1ff0ee52727b6f
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-12-000326-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-12-000326-a
https://prozorro.gov.ua/tender/734966bea735401f9761c42ff7512d4f
https://prozorro.gov.ua/tender/734966bea735401f9761c42ff7512d4f
https://prozorro.gov.ua/tender/734966bea735401f9761c42ff7512d4f
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-12-000215-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-12-000215-a
https://prozorro.gov.ua/tender/790714e408a24e7c90562f78e03b9498
https://prozorro.gov.ua/tender/790714e408a24e7c90562f78e03b9498
https://prozorro.gov.ua/tender/790714e408a24e7c90562f78e03b9498


Послуга з 

підключення до 

мережі інтернет 

за адресою м. 

Кривий Ріг, вул. 

Юрія Сича, 4

ДК 021:2015: 

72410000-7 – 

Послуги 

провайдерів

– 5 400 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-10-

000687-c

10.03.2022 10.03.2022 оголошено 

тендер

2d23df5efdfc4bcc

96942bb19f593bc

e

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Кислота 

сульфамінова 

технічна, сода 

каустична 

технічна та скло 

рідке

ДК 021:2015: 

24310000-0 – 

Основні 

неорганічні 

хімічні речовини

– 3 450 000 UAH Відкриті торги Березень, 2022 UA-P-2022-03-09-

000754-c

09.03.2022 09.03.2022 оголошено 

тендер

53eccf3738d243dc

aeab2d60aa09168

1

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Арматурна сталь 

періодичного 

профілю 

(діаметром: Ø14; 

Ø12; Ø10)

ДК 021:2015: 

14620000-3 – 

Сплави

– 101 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-09-

000553-c

09.03.2022 09.03.2022 оголошено 

тендер

3e78b5dc04fc4f4b

b14aeac5a022cf6a

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Шафовий 

газорегуляторний 

пункт

ДК 021:2015: 

38570000-1 – 

Регулювальні та 

контрольні 

прилади й 

апаратура

– 408 700 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-09-

000444-c

09.03.2022 09.03.2022 оголошено 

тендер

118978d07b1a42b

395dc97301420c9

1b

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

Березень, 2022 UA-P-2022-03-09-

000419-c

09.03.2022 09.03.2022 оголошено 

тендер

f27dd90083ca46a3

b9d10d875565910

e

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-10-000687-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-10-000687-c
https://prozorro.gov.ua/tender/2d23df5efdfc4bcc96942bb19f593bce
https://prozorro.gov.ua/tender/2d23df5efdfc4bcc96942bb19f593bce
https://prozorro.gov.ua/tender/2d23df5efdfc4bcc96942bb19f593bce
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-09-000754-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-09-000754-c
https://prozorro.gov.ua/tender/53eccf3738d243dcaeab2d60aa091681
https://prozorro.gov.ua/tender/53eccf3738d243dcaeab2d60aa091681
https://prozorro.gov.ua/tender/53eccf3738d243dcaeab2d60aa091681
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-09-000553-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-09-000553-c
https://prozorro.gov.ua/tender/3e78b5dc04fc4f4bb14aeac5a022cf6a
https://prozorro.gov.ua/tender/3e78b5dc04fc4f4bb14aeac5a022cf6a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-09-000444-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-09-000444-c
https://prozorro.gov.ua/tender/118978d07b1a42b395dc97301420c91b
https://prozorro.gov.ua/tender/118978d07b1a42b395dc97301420c91b
https://prozorro.gov.ua/tender/118978d07b1a42b395dc97301420c91b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-09-000419-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-09-000419-c
https://prozorro.gov.ua/tender/f27dd90083ca46a3b9d10d875565910e
https://prozorro.gov.ua/tender/f27dd90083ca46a3b9d10d875565910e
https://prozorro.gov.ua/tender/f27dd90083ca46a3b9d10d875565910e


Запасні частини 

до транспортних 

засобів

ДК 021:2015: 

34310000-3 – 

Двигуни та їх 

частини

– 49 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 2022 UA-P-2022-03-09-

000410-c

09.03.2022 09.03.2022 оголошено 

тендер

403fcc089a8443c3

a5d6779f5223120

e

Звіт про 

укладений 

договір 

відповідно до абз. 

2 п. 3 ч.7 ст.3 

Закону, а саме: 

якщо існує 

нагальна потреба 

у здійсненні 

закупівлі у 

зв’язку із 

виникненням 

об’єктивних 

обставин, що 

унеможливлюють 

дотримання 

замовниками 

строків для 

проведення 

спрощеної 

закупівлі (указ 

президента 

України від 

24.02.2022 № 

64/2022 про 

введення 

воєнного стану в 

Послуга з 

випробовування 

газополум'яного 

обладнання

ДК 021:2015: 

71630000-3 – 

Послуги з 

технічного 

огляду та 

випробовувань

– 311 040 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-09-

000192-c

09.03.2022 09.03.2022 оголошено 

тендер

b01db30c9980449

6813a54d3a3da8b

8d

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Послуги з 

повірки вузлів 

обліку теплової 

енергії

ДК 021:2015: 

50720000-8 – 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

систем 

центрального 

опалення

– 1 300 000 UAH Відкриті торги Березень, 2022 UA-P-2022-03-04-

000675-c

04.03.2022 04.03.2022 оголошено 

тендер

846a3dc28d0e49a

799d25f7660e29d

6b

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-09-000410-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-09-000410-c
https://prozorro.gov.ua/tender/403fcc089a8443c3a5d6779f5223120e
https://prozorro.gov.ua/tender/403fcc089a8443c3a5d6779f5223120e
https://prozorro.gov.ua/tender/403fcc089a8443c3a5d6779f5223120e
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-09-000192-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-09-000192-c
https://prozorro.gov.ua/tender/b01db30c99804496813a54d3a3da8b8d
https://prozorro.gov.ua/tender/b01db30c99804496813a54d3a3da8b8d
https://prozorro.gov.ua/tender/b01db30c99804496813a54d3a3da8b8d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-04-000675-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-04-000675-c
https://prozorro.gov.ua/tender/846a3dc28d0e49a799d25f7660e29d6b
https://prozorro.gov.ua/tender/846a3dc28d0e49a799d25f7660e29d6b
https://prozorro.gov.ua/tender/846a3dc28d0e49a799d25f7660e29d6b


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

– 90 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-04-

000248-c

04.03.2022 04.03.2022 оголошено 

тендер

cd305135d4e9496

d99a0f0675abe372

8

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Конверти ДК 021:2015: 

30190000-7 – 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне

– 41 000 UAH Спрощена 

закупівля

Березень, 2022 UA-P-2022-03-04-

000170-c

04.03.2022 04.03.2022 оголошено 

тендер

072f8066cdb4436

295948baa3f6430e

c

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

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

Березень, 2022 UA-P-2022-03-04-

000129-c

04.03.2022 04.03.2022 оголошено 

тендер

60e8ec486cf7475f

a1b0feebdfee78ed

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Послуги з 

повірки та 

технічного 

обслуговування 

засобів 

вимірювальної 

техніки

ДК 021:2015: 

50410000-2 – 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних 

приладів

– 86 000 UAH Відкриті торги Березень, 2022 UA-P-2022-03-03-

001416-c

03.03.2022 03.03.2022 оголошено 

тендер

35be5ed851514bf

18edfc4f2f96e6df8

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-04-000248-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-04-000248-c
https://prozorro.gov.ua/tender/cd305135d4e9496d99a0f0675abe3728
https://prozorro.gov.ua/tender/cd305135d4e9496d99a0f0675abe3728
https://prozorro.gov.ua/tender/cd305135d4e9496d99a0f0675abe3728
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-04-000170-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-04-000170-c
https://prozorro.gov.ua/tender/072f8066cdb4436295948baa3f6430ec
https://prozorro.gov.ua/tender/072f8066cdb4436295948baa3f6430ec
https://prozorro.gov.ua/tender/072f8066cdb4436295948baa3f6430ec
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-04-000129-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-04-000129-c
https://prozorro.gov.ua/tender/60e8ec486cf7475fa1b0feebdfee78ed
https://prozorro.gov.ua/tender/60e8ec486cf7475fa1b0feebdfee78ed
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-03-001416-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-03-001416-c
https://prozorro.gov.ua/tender/35be5ed851514bf18edfc4f2f96e6df8
https://prozorro.gov.ua/tender/35be5ed851514bf18edfc4f2f96e6df8


Послуги з 

повірки, 

технічного 

обслуговування 

(промивка, заміна 

масла, заміна 

елементів 

живлення тощо) 

та дефектації 

лічильників газу

ДК 021:2015: 

50410000-2 – 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних 

приладів

– 119 000 UAH Відкриті торги Березень, 2022 UA-P-2022-03-03-

000930-c

03.03.2022 03.03.2022 оголошено 

тендер

07feddef486e4b13

aac84abf552a51e7

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Послуги з 

проведення 

атестації 

зварників

ДК 021:2015: 

80510000-2 – 

Послуги з 

професійної 

підготовки 

спеціалістів

– 6 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 2022 UA-P-2022-03-03-

000591-c

03.03.2022 03.03.2022 оголошено 

тендер

f3daf1478a774e22

8b9ca5422d71c0c

d

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Надання послуг з 

метеорологічного 

обслуговування, 

надання 

інформації про 

середньодобову 

температуру 

повітря

ДК 021:2015: 

71350000-6 – 

Науково-технічні 

послуги в галузі 

інженерії

– 48 038 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 2022 UA-P-2022-03-02-

000087-c

02.03.2022 02.03.2022 оголошено 

тендер

40d0a26550a9417

dac9dda63b6bc92

9e

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-03-000930-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-03-000930-c
https://prozorro.gov.ua/tender/07feddef486e4b13aac84abf552a51e7
https://prozorro.gov.ua/tender/07feddef486e4b13aac84abf552a51e7
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-03-000591-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-03-000591-c
https://prozorro.gov.ua/tender/f3daf1478a774e228b9ca5422d71c0cd
https://prozorro.gov.ua/tender/f3daf1478a774e228b9ca5422d71c0cd
https://prozorro.gov.ua/tender/f3daf1478a774e228b9ca5422d71c0cd
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-02-000087-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-02-000087-c
https://prozorro.gov.ua/tender/40d0a26550a9417dac9dda63b6bc929e
https://prozorro.gov.ua/tender/40d0a26550a9417dac9dda63b6bc929e
https://prozorro.gov.ua/tender/40d0a26550a9417dac9dda63b6bc929e


Ремонт та 

технічне 

опосвідчення 

кисневих, 

пропанових, 

вуглекислотних, 

СТГ та аргонових 

балонів

ДК 021:2015: 

50510000-3 – 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

насосів, клапанів, 

кранів і 

металевих 

контейнерів

– 41 040 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Березень, 2022 UA-P-2022-03-01-

000346-c

01.03.2022 01.03.2022 оголошено 

тендер

2dd101e0a67a4ea

6b3d73737dc6812

87

Звіт про 

укладений 

договір 

відповідно до абз. 

2 п. 3 ч.7 ст.3 

Закону, а саме: 

якщо існує 

нагальна потреба 

у здійсненні 

закупівлі у 

зв’язку із 

виникненням 

об’єктивних 

обставин, що 

унеможливлюють 

дотримання 

замовниками 

строків для 

проведення 

спрощеної 

закупівлі (указ 

президента 

України від 

24.02.2022 № 

64/2022 про 

введення 

воєнного стану в 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-01-000346-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-03-01-000346-c
https://prozorro.gov.ua/tender/2dd101e0a67a4ea6b3d73737dc681287
https://prozorro.gov.ua/tender/2dd101e0a67a4ea6b3d73737dc681287
https://prozorro.gov.ua/tender/2dd101e0a67a4ea6b3d73737dc681287

