
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:

Розпломбування/

пломбування 

вузла обліку або 

його частини 

багатотарифної 

(6,10,20КВ) 

разрахункової 

точки обліку 

електроенергії за 

адресою: 

м.Кривий Ріг, 

вул. Лермонтова, 

б.5

ДК 021:2015: 

71310000-4 – 

Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та 

будівництва

– 693.19 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-28-

000432-c

28.04.2022 28.04.2022 оголошено 

тендер

243257856a12450

0b75bc6fd72d61d

eb

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Доопрацювання  

та супровід 

облікового 

програмного 

забезпечення 

«1С: 

Підприємство 

7.7» існуючої 

конфігурації 

1С:Бухгалтерія та 

модуля 

«Трансформація 

звітності за 

МСФЗ»

ДК 021:2015: 

48150000-4 – 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

керування 

виробничими 

процесами

– 816 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-28-

000414-c

28.04.2022 28.04.2022 оголошено 

тендер

758d2e08a98a4e8

089af44c3990114f

2

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Наконечник 

мідний

ДК 021:2015: 

31320000-5 – 

Електророзподіль

ні кабелі

– 648 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-27-

002129-a

27.04.2022 27.04.2022 оголошено 

тендер

43389b05262f412

3be2365517c82d4

3a

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Місцезнаходження замовника: 50000, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, провулок Дежньова, 9

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

Найменування замовника: КПТМ "Криворіжтепломережа"

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 03342184

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-28-000432-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-28-000432-c
https://prozorro.gov.ua/tender/243257856a124500b75bc6fd72d61deb
https://prozorro.gov.ua/tender/243257856a124500b75bc6fd72d61deb
https://prozorro.gov.ua/tender/243257856a124500b75bc6fd72d61deb
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-28-000414-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-28-000414-c
https://prozorro.gov.ua/tender/758d2e08a98a4e8089af44c3990114f2
https://prozorro.gov.ua/tender/758d2e08a98a4e8089af44c3990114f2
https://prozorro.gov.ua/tender/758d2e08a98a4e8089af44c3990114f2
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-27-002129-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-27-002129-a
https://prozorro.gov.ua/tender/43389b05262f4123be2365517c82d43a
https://prozorro.gov.ua/tender/43389b05262f4123be2365517c82d43a
https://prozorro.gov.ua/tender/43389b05262f4123be2365517c82d43a


Розпломбування/

пломбування 

вузла обліку або 

його частини 

багатотарифної 

(6,10,20КВ) 

разрахункової 

точки обліку 

електроенергії за 

адресою: 

м.Кривий Ріг, 

вул. Технічна, 

котельня "Гігант"

ДК 021:2015: 

71310000-4 – 

Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та 

будівництва

– 1 313.76 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-27-

001828-a

27.04.2022 27.04.2022 оголошено 

тендер

2926f6de05c443ce

a3acfc4fbd1e7429

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Щебінь 

шлаковий

ДК 021:2015: 

14210000-6 – 

Гравій, пісок, 

щебінь і 

наповнювачі

– 248 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-27-

000896-a

27.04.2022 27.04.2022 оголошено 

тендер

dca3b1b5a3664d0

abaf38793493af13

2

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Проведення  

оцінки ринкової 

вартості майна 

КПТМ 

"Криворіжтеплом

ережа"

ДК 021:2015: 

79410000-1 – 

Консультаційні 

послуги з питань 

підприємницької 

діяльності та 

управління

– 25 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-27-

000183-a

27.04.2022 27.04.2022 оголошено 

тендер

04f5e88566d2473

ca258f0f0a37149b

4

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-27-001828-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-27-001828-a
https://prozorro.gov.ua/tender/2926f6de05c443cea3acfc4fbd1e7429
https://prozorro.gov.ua/tender/2926f6de05c443cea3acfc4fbd1e7429
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-27-000896-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-27-000896-a
https://prozorro.gov.ua/tender/dca3b1b5a3664d0abaf38793493af132
https://prozorro.gov.ua/tender/dca3b1b5a3664d0abaf38793493af132
https://prozorro.gov.ua/tender/dca3b1b5a3664d0abaf38793493af132
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-27-000183-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-27-000183-a
https://prozorro.gov.ua/tender/04f5e88566d2473ca258f0f0a37149b4
https://prozorro.gov.ua/tender/04f5e88566d2473ca258f0f0a37149b4
https://prozorro.gov.ua/tender/04f5e88566d2473ca258f0f0a37149b4


Пневмошліфмаш

ина

ДК 021:2015: 

44510000-8 – 

Знаряддя

– 27 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-26-

001403-a

26.04.2022 26.04.2022 оголошено 

тендер

c60ebce40f564267

9053038a89e9be6

7

Допорогова 

закупівлі, яка 

проводиться 

відповідно до 

Інструкції про 

порядок 

використання 

електронної 

системи 

закупівель у разі 

здійснення 

закупівель, 

вартість яких є 

меншою за 

вартість, що 

встановлена в 

частині 3 статті 3 

Закону, 

затверджено 

Наказом 

Державного 

підприємства 

«ПРОЗОРРО» від 

19.03.2019 р. № 

10 (Зі змінами 

внесеними 

Наказом ДП 

Інструменти для 

паяння м’яким і 

твердим припоєм 

та для 

зварювання, 

машини та 

устаткування для 

поверхневої 

термообробки і 

гарячого 

напилювання)

ДК 021:2015: 

42660000-0 – 

Інструменти для 

паяння м’яким і 

твердим припоєм 

та для 

зварювання, 

машини та 

устаткування для 

поверхневої 

термообробки і 

гарячого 

напилювання

– 203 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-26-

000611-a

26.04.2022 26.04.2022 оголошено 

тендер

2cbe563398664ea

d86129f4b8b8846

93

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Обробка даних, 

постачання, 

видача 

сертифікатів та їх 

обслуговування 

(КЕП)

ДК 021:2015: 

72310000-1 – 

Послуги з 

обробки даних

– 1 655 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-25-

001318-a

25.04.2022 25.04.2022 оголошено 

тендер

dc8b38a8b02349e

ca7910e0b2f9a257

b

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-26-001403-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-26-001403-a
https://prozorro.gov.ua/tender/c60ebce40f5642679053038a89e9be67
https://prozorro.gov.ua/tender/c60ebce40f5642679053038a89e9be67
https://prozorro.gov.ua/tender/c60ebce40f5642679053038a89e9be67
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-26-000611-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-26-000611-a
https://prozorro.gov.ua/tender/2cbe563398664ead86129f4b8b884693
https://prozorro.gov.ua/tender/2cbe563398664ead86129f4b8b884693
https://prozorro.gov.ua/tender/2cbe563398664ead86129f4b8b884693
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-25-001318-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-25-001318-a
https://prozorro.gov.ua/tender/dc8b38a8b02349eca7910e0b2f9a257b
https://prozorro.gov.ua/tender/dc8b38a8b02349eca7910e0b2f9a257b
https://prozorro.gov.ua/tender/dc8b38a8b02349eca7910e0b2f9a257b


Засіб КЗІ 

електронний 

ключ "Secure 

Тоken-338S"

ДК 021:2015: 

30140000-2 – 

Лічильна та 

обчислювальна 

техніка

– 4 750 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-25-

001250-a

25.04.2022 25.04.2022 оголошено 

тендер

8683328155a24da

49de4d5633b3c83

1d

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Послуги з 

повірки та 

технічного 

обслуговування 

тепловодолічильн

иків та 

теплолічильників

. Послуги з 

повірки 

лічильника води

ДК 021:2015: 

50410000-2 – 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних 

приладів

– 86 000 UAH Відкриті торги Квітень, 2022 UA-P-2022-04-21-

000098-c

21.04.2022 21.04.2022 оголошено 

тендер

21e59f55052748b

e9fe10ec22777986

f

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Надання права 

(ліцензії) на 

використання 

системи Expertus 

Кадри за рівнем 

VIP на 6 місяців

ДК 021:2015: 

22210000-5 – 

Газети

– 5 940 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-20-

000567-c

20.04.2022 20.04.2022 оголошено 

тендер

b6c450202230463

3b86d88f54a787c

d3

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Змивний бачок 

пластиковий

ДК 021:2015: 

44410000-7 – 

Вироби для 

ванної кімнати та 

кухні

– 2 860.2 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-20-

000319-c

20.04.2022 20.04.2022 оголошено 

тендер

44968ccc738041d

681ebce66af469bb

1

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

– 798 360 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-20-

000163-c

20.04.2022 20.04.2022 оголошено 

тендер

30105c6dccfa462e

a6325bae8a39dcd

6

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Рукав напірно 

всмоктувальний з 

металевим  

армуванням 

всередині 

діаметром 10мм 

L=4м

ДК 021:2015: 

19510000-4 – 

Гумові вироби

– 56 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-19-

001138-c

19.04.2022 19.04.2022 оголошено 

тендер

f23ded5d22054ca3

b15945b6c5526e8

0

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-25-001250-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-25-001250-a
https://prozorro.gov.ua/tender/8683328155a24da49de4d5633b3c831d
https://prozorro.gov.ua/tender/8683328155a24da49de4d5633b3c831d
https://prozorro.gov.ua/tender/8683328155a24da49de4d5633b3c831d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-21-000098-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-21-000098-c
https://prozorro.gov.ua/tender/21e59f55052748be9fe10ec22777986f
https://prozorro.gov.ua/tender/21e59f55052748be9fe10ec22777986f
https://prozorro.gov.ua/tender/21e59f55052748be9fe10ec22777986f
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-20-000567-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-20-000567-c
https://prozorro.gov.ua/tender/b6c4502022304633b86d88f54a787cd3
https://prozorro.gov.ua/tender/b6c4502022304633b86d88f54a787cd3
https://prozorro.gov.ua/tender/b6c4502022304633b86d88f54a787cd3
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-20-000319-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-20-000319-c
https://prozorro.gov.ua/tender/44968ccc738041d681ebce66af469bb1
https://prozorro.gov.ua/tender/44968ccc738041d681ebce66af469bb1
https://prozorro.gov.ua/tender/44968ccc738041d681ebce66af469bb1
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-20-000163-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-20-000163-c
https://prozorro.gov.ua/tender/30105c6dccfa462ea6325bae8a39dcd6
https://prozorro.gov.ua/tender/30105c6dccfa462ea6325bae8a39dcd6
https://prozorro.gov.ua/tender/30105c6dccfa462ea6325bae8a39dcd6
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-19-001138-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-19-001138-c
https://prozorro.gov.ua/tender/f23ded5d22054ca3b15945b6c5526e80
https://prozorro.gov.ua/tender/f23ded5d22054ca3b15945b6c5526e80
https://prozorro.gov.ua/tender/f23ded5d22054ca3b15945b6c5526e80


Цемент 

вогнетривкий

ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 145 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-19-

001066-c

19.04.2022 19.04.2022 оголошено 

тендер

64c02959d0374bf

b931755a2b76514

ae

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Обробка даних, 

постачання, 

видача 

сертифікатів та їх 

обслуговування 

(КЕП)

ДК 021:2015: 

72310000-1 – 

Послуги з 

обробки даних

– 276 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-19-

000987-c

19.04.2022 19.04.2022 оголошено 

тендер

4a558fb5dd9d43b

19edfff8a7b0bc54

0

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Підшипники ДК 021:2015: 

44440000-6 – 

Вальниці

– 49 500 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-19-

000072-c

19.04.2022 19.04.2022 оголошено 

тендер

bf5b249359b14c1

7b77790e80dfbba

08

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-2022-04-19-001066-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-19-001066-c
https://prozorro.gov.ua/tender/64c02959d0374bfb931755a2b76514ae
https://prozorro.gov.ua/tender/64c02959d0374bfb931755a2b76514ae
https://prozorro.gov.ua/tender/64c02959d0374bfb931755a2b76514ae
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-19-000987-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-19-000987-c
https://prozorro.gov.ua/tender/4a558fb5dd9d43b19edfff8a7b0bc540
https://prozorro.gov.ua/tender/4a558fb5dd9d43b19edfff8a7b0bc540
https://prozorro.gov.ua/tender/4a558fb5dd9d43b19edfff8a7b0bc540
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-19-000072-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-19-000072-c
https://prozorro.gov.ua/tender/bf5b249359b14c17b77790e80dfbba08
https://prozorro.gov.ua/tender/bf5b249359b14c17b77790e80dfbba08
https://prozorro.gov.ua/tender/bf5b249359b14c17b77790e80dfbba08


Послуги з 

монтажу 

обладнання та 

централізованої 

охорони майна на 

об'єкті КПТМ 

"Криворіжтеплом

ережа"  за 

адресою: вул. 

Степана Тельги, 

25 (адмін. 

будівля)

ДК 021:2015: 

35120000-1 – 

Системи та 

пристрої нагляду 

та охорони

– 62 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-18-

000230-c

18.04.2022 18.04.2022 оголошено 

тендер

ffc7c04c32ba4a41

8b42ed85b5ca41f9

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Азбест 

хризотіловий

ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 219 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-18-

000111-c

18.04.2022 18.04.2022 оголошено 

тендер

4d30269bde7f4c3c

8d2450412c513c6

2

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Заповнювач 

шамотний, 

мертель 

вогнетривкий

ДК 021:2015: 

14220000-9 – 

Глина та каолін

– 152 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-18-

000076-c

18.04.2022 18.04.2022 оголошено 

тендер

44d6b3c095da45d

392d061ed65140d

0d

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 Переговорна 

процедура

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-14-

003192-b

14.04.2022 14.04.2022 оголошено 

тендер

fe01e64635f84e95

971178298245fdc

0

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Послуги по 

виготовленню 

інформаційних 

табличок

ДК 021:2015: 

79930000-2 – 

Професійні 

дизайнерські 

послуги

– 1 737 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-14-

003073-b

14.04.2022 14.04.2022 оголошено 

тендер

b32d2fb131ce46ac

99c733c83114763

b

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-18-000230-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-18-000230-c
https://prozorro.gov.ua/tender/ffc7c04c32ba4a418b42ed85b5ca41f9
https://prozorro.gov.ua/tender/ffc7c04c32ba4a418b42ed85b5ca41f9
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-18-000111-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-18-000111-c
https://prozorro.gov.ua/tender/4d30269bde7f4c3c8d2450412c513c62
https://prozorro.gov.ua/tender/4d30269bde7f4c3c8d2450412c513c62
https://prozorro.gov.ua/tender/4d30269bde7f4c3c8d2450412c513c62
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-18-000076-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-18-000076-c
https://prozorro.gov.ua/tender/44d6b3c095da45d392d061ed65140d0d
https://prozorro.gov.ua/tender/44d6b3c095da45d392d061ed65140d0d
https://prozorro.gov.ua/tender/44d6b3c095da45d392d061ed65140d0d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-14-003192-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-14-003192-b
https://prozorro.gov.ua/tender/fe01e64635f84e95971178298245fdc0
https://prozorro.gov.ua/tender/fe01e64635f84e95971178298245fdc0
https://prozorro.gov.ua/tender/fe01e64635f84e95971178298245fdc0
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-14-003073-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-14-003073-b
https://prozorro.gov.ua/tender/b32d2fb131ce46ac99c733c83114763b
https://prozorro.gov.ua/tender/b32d2fb131ce46ac99c733c83114763b
https://prozorro.gov.ua/tender/b32d2fb131ce46ac99c733c83114763b


Послуги з 

впровадження, 

доопрацювання 

та супроводу 

облікового 

програмного 

забезпечення 

«1С: 

Підприємство 

7.7»

ДК 021:2015: 

48150000-4 – 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

керування 

виробничими 

процесами

– 49 875 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-14-

002794-b

14.04.2022 14.04.2022 оголошено 

тендер

46ddeca58478451

8b179c0f968988cc

e

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Керамічна цегла  

червона 

повнотіла

ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 43 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-14-

002646-b

14.04.2022 14.04.2022 оголошено 

тендер

e020cc1066f540a0

a33d63551a31c90

d

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

– 8 160 000 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-14-

001979-b

14.04.2022 14.04.2022 оголошено 

тендер

125383a5552a4c3

ca518fc9af052c10

e

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Набивка 

сальникова

ДК 021:2015: 

19510000-4 – 

Гумові вироби

– 361 200 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-14-

001968-b

14.04.2022 14.04.2022 оголошено 

тендер

8f989b6d98a842bf

be787669658d4d4

c

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Арматура, круг, 

куточок сталевий, 

швелер, полоса та 

лист  (код за ДК 

021:2015 - 

14620000-3 — 

Сплави

ДК 021:2015: 

14620000-3 – 

Сплави

– 1 700 000 UAH Відкриті торги Квітень, 2022 UA-P-2022-04-14-

000971-b

14.04.2022 14.04.2022 оголошено 

тендер

23608f28c24940d

daf35df56d885580

5

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Кислота 

сульфамінова 

технічна, сода 

каустична 

технічна та скло 

рідке

ДК 021:2015: 

24310000-0 – 

Основні 

неорганічні 

хімічні речовини

– 3 376 920 UAH Переговорна 

процедура

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-14-

000336-b

14.04.2022 14.04.2022 оголошено 

тендер

4e2a19992807463

fb084f96efa66c3c

7

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-14-002794-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-14-002794-b
https://prozorro.gov.ua/tender/46ddeca584784518b179c0f968988cce
https://prozorro.gov.ua/tender/46ddeca584784518b179c0f968988cce
https://prozorro.gov.ua/tender/46ddeca584784518b179c0f968988cce
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-14-002646-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-14-002646-b
https://prozorro.gov.ua/tender/e020cc1066f540a0a33d63551a31c90d
https://prozorro.gov.ua/tender/e020cc1066f540a0a33d63551a31c90d
https://prozorro.gov.ua/tender/e020cc1066f540a0a33d63551a31c90d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-14-001979-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-14-001979-b
https://prozorro.gov.ua/tender/125383a5552a4c3ca518fc9af052c10e
https://prozorro.gov.ua/tender/125383a5552a4c3ca518fc9af052c10e
https://prozorro.gov.ua/tender/125383a5552a4c3ca518fc9af052c10e
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-14-001968-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-14-001968-b
https://prozorro.gov.ua/tender/8f989b6d98a842bfbe787669658d4d4c
https://prozorro.gov.ua/tender/8f989b6d98a842bfbe787669658d4d4c
https://prozorro.gov.ua/tender/8f989b6d98a842bfbe787669658d4d4c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-14-000971-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-14-000971-b
https://prozorro.gov.ua/tender/23608f28c24940ddaf35df56d8855805
https://prozorro.gov.ua/tender/23608f28c24940ddaf35df56d8855805
https://prozorro.gov.ua/tender/23608f28c24940ddaf35df56d8855805
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-14-000336-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-14-000336-b
https://prozorro.gov.ua/tender/4e2a19992807463fb084f96efa66c3c7
https://prozorro.gov.ua/tender/4e2a19992807463fb084f96efa66c3c7
https://prozorro.gov.ua/tender/4e2a19992807463fb084f96efa66c3c7


Шафовий 

газорегуляторний 

пункт

ДК 021:2015: 

38570000-1 – 

Регулювальні та 

контрольні 

прилади й 

апаратура

– 408 700 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-13-

002119-b

13.04.2022 13.04.2022 оголошено 

тендер

698de79fb4ae428a

b959adcbe5673d1

7

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Послуги з 

навчання з 

охорони праці

ДК 021:2015: 

80510000-2 – 

Послуги з 

професійної 

підготовки 

спеціалістів

– 11 050 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-13-

001054-b

13.04.2022 13.04.2022 оголошено 

тендер

b39b9e2ac977488

19c864db5ecd5f68

7

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Послуга з 

підключення до 

мережі інтернет 

за адресою м. 

Кривий Ріг, вул. 

Юрія 

Камінського,3, 

вул. 

Обнорського,78А

, вул. 

Кобилянського, 

152Б, вул. Юрія 

Сича,4а, вул. 

Співдружності, 

106А

ДК 021:2015: 

72410000-7 – 

Послуги 

провайдерів

– 30 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-12-

002772-b

12.04.2022 12.04.2022 оголошено 

тендер

d1ab02aa68f247e7

a2c244b0c464538

8

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Послуги з 

пересилання 

відправлень 

«Укрпошта 

Експрес» та 

послуг 

«Кур’єрська 

доставка» і 

«Масовий 

кур’єрський забір 

або доставка»

ДК 021:2015: 

64110000-0 – 

Поштові послуги

– 50 000 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-12-

002278-b

12.04.2022 12.04.2022 оголошено 

тендер

00933e04e5834b2

89347d9c468481b

33

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Постачання 

примірника та 

пакета оновлень 

комп’ютерної 

програми 

M.E.Doc  модуль 

«Звітність»

ДК 021:2015: 

48440000-4 – 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового 

аналізу та 

бухгалтерського 

обліку

– 2 300 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-12-

000709-b

12.04.2022 12.04.2022 оголошено 

тендер

678095008afd43f3

802a7aaafa23fa30

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-13-002119-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-13-002119-b
https://prozorro.gov.ua/tender/698de79fb4ae428ab959adcbe5673d17
https://prozorro.gov.ua/tender/698de79fb4ae428ab959adcbe5673d17
https://prozorro.gov.ua/tender/698de79fb4ae428ab959adcbe5673d17
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-13-001054-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-13-001054-b
https://prozorro.gov.ua/tender/b39b9e2ac97748819c864db5ecd5f687
https://prozorro.gov.ua/tender/b39b9e2ac97748819c864db5ecd5f687
https://prozorro.gov.ua/tender/b39b9e2ac97748819c864db5ecd5f687
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-12-002772-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-12-002772-b
https://prozorro.gov.ua/tender/d1ab02aa68f247e7a2c244b0c4645388
https://prozorro.gov.ua/tender/d1ab02aa68f247e7a2c244b0c4645388
https://prozorro.gov.ua/tender/d1ab02aa68f247e7a2c244b0c4645388
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-12-002278-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-12-002278-b
https://prozorro.gov.ua/tender/00933e04e5834b289347d9c468481b33
https://prozorro.gov.ua/tender/00933e04e5834b289347d9c468481b33
https://prozorro.gov.ua/tender/00933e04e5834b289347d9c468481b33
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-12-000709-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-12-000709-b
https://prozorro.gov.ua/tender/678095008afd43f3802a7aaafa23fa30
https://prozorro.gov.ua/tender/678095008afd43f3802a7aaafa23fa30


Болти та гайки ДК 021:2015: 

44530000-4 – 

Кріпильні деталі

– 47 392.2 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-12-

000540-b

12.04.2022 12.04.2022 оголошено 

тендер

f3c468496f3b4c9a

be907ae1e3f60ddf

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Послуга з 

підключення до 

мережі інтернет 

за адресою м. 

Кривий Ріг, вул. 

Рудна,53

ДК 021:2015: 

72410000-7 – 

Послуги 

провайдерів

– 4 200 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-12-

000179-b

12.04.2022 12.04.2022 оголошено 

тендер

430e6105ce4b423

cb7e4fb8f5bafed8e

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Арматурна сталь 

періодичного 

профілю 

(діаметром: Ø14; 

Ø12; Ø10)

ДК 021:2015: 

14620000-3 – 

Сплави

– 100 935 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-11-

003315-b

11.04.2022 11.04.2022 оголошено 

тендер

ca06e2b7709b40f7

8b8502fc4aa1ef36

09 березня 2022 

року замовником 

було оголошено 

спрощену 

закупівлю на 

арматурну сталь 

періодичного 

профілу код ДК 

021:2015 – 

14620000-3: 

Сплави №UA-

2022-03-09-

001263-c  на суму 

101 000,00 грн. 

(сто одна тисяча 

гривень 00 

копійок) з ПДВ. 

Торги не 

відбулись у 

зв’язку 

відсутність 

пропозицій. 

Тому, 25 березня 

2022 року 

замовником 

знову було 

прийнято 

Проведення 

психофізіологічн

ої експертизи 

працівників, 

зайнятих на 

роботах 

підвищеної 

небезпеки

ДК 021:2015: 

85140000-2 – 

Послуги у сфері 

охорони здоров’я 

різні

– 36 792 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-11-

001235-a

11.04.2022 11.04.2022 оголошено 

тендер

adc20c5ae0b3488

3be0ec489e54d8df

9

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-12-000540-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-12-000540-b
https://prozorro.gov.ua/tender/f3c468496f3b4c9abe907ae1e3f60ddf
https://prozorro.gov.ua/tender/f3c468496f3b4c9abe907ae1e3f60ddf
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-12-000179-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-12-000179-b
https://prozorro.gov.ua/tender/430e6105ce4b423cb7e4fb8f5bafed8e
https://prozorro.gov.ua/tender/430e6105ce4b423cb7e4fb8f5bafed8e
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-11-003315-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-11-003315-b
https://prozorro.gov.ua/tender/ca06e2b7709b40f78b8502fc4aa1ef36
https://prozorro.gov.ua/tender/ca06e2b7709b40f78b8502fc4aa1ef36
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-11-001235-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-11-001235-a
https://prozorro.gov.ua/tender/adc20c5ae0b34883be0ec489e54d8df9
https://prozorro.gov.ua/tender/adc20c5ae0b34883be0ec489e54d8df9
https://prozorro.gov.ua/tender/adc20c5ae0b34883be0ec489e54d8df9


Респіратор 

фільтруючий з 

клапаном 

(напівмаска)

ДК 021:2015: 

18140000-2 – 

Аксесуари до 

робочого одягу

– 69 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-11-

001207-a

11.04.2022 11.04.2022 оголошено 

тендер

378c1566f4ad436

39e1b6e9286ad51

5d

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Надання 

медичних послуг 

з проведення 

обов’язкового 

попереднього та 

періодичного 

психіатричного 

огляду

ДК 021:2015: 

85110000-3 – 

Послуги 

лікувальних 

закладів та 

супутні послуги

– 21 200 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-11-

001157-a

11.04.2022 11.04.2022 оголошено 

тендер

8192f0e232604d8

681562ed6e10942

a9

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Надання 

медичних послуг 

з проведення 

обов’язкового 

профілактичного 

наркологічного 

огляду

ДК 021:2015: 

85110000-3 – 

Послуги 

лікувальних 

закладів та 

супутні послуги

– 17 020 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-11-

001066-a

11.04.2022 11.04.2022 оголошено 

тендер

b835704d32bf4c1

2833bbbf4c488de

b5

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Газоаналізатор 

переносний для  

аналізу 

повітряного 

середовища

ДК 021:2015: 

38430000-8 – 

Детектори та 

аналізатори

– 400 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-11-

000933-a

11.04.2022 11.04.2022 оголошено 

тендер

3aa17a809385469

b91f4a4d6ed7ad69

0

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Шпаклівка, 

фарба, покриття 

для підлоги та 

інше

ДК 021:2015: 

44830000-7 – 

Мастики, 

шпаклівки, 

замазки та 

розчинники

– 39 230.12 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-11-

000262-a

11.04.2022 11.04.2022 оголошено 

тендер

5a3e3d77075f44f9

b5594bfadd4c9ef8

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Плита OSB ДК 021:2015: 

44140000-3 – 

Продукція, 

пов’язана з 

конструкційними 

матеріалами

– 36 120 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-11-

000213-a

11.04.2022 11.04.2022 оголошено 

тендер

14f23bd91a3f494c

aeb7ba07f573e7a4

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-11-001207-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-11-001207-a
https://prozorro.gov.ua/tender/378c1566f4ad43639e1b6e9286ad515d
https://prozorro.gov.ua/tender/378c1566f4ad43639e1b6e9286ad515d
https://prozorro.gov.ua/tender/378c1566f4ad43639e1b6e9286ad515d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-11-001157-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-11-001157-a
https://prozorro.gov.ua/tender/8192f0e232604d8681562ed6e10942a9
https://prozorro.gov.ua/tender/8192f0e232604d8681562ed6e10942a9
https://prozorro.gov.ua/tender/8192f0e232604d8681562ed6e10942a9
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-11-001066-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-11-001066-a
https://prozorro.gov.ua/tender/b835704d32bf4c12833bbbf4c488deb5
https://prozorro.gov.ua/tender/b835704d32bf4c12833bbbf4c488deb5
https://prozorro.gov.ua/tender/b835704d32bf4c12833bbbf4c488deb5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-11-000933-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-11-000933-a
https://prozorro.gov.ua/tender/3aa17a809385469b91f4a4d6ed7ad690
https://prozorro.gov.ua/tender/3aa17a809385469b91f4a4d6ed7ad690
https://prozorro.gov.ua/tender/3aa17a809385469b91f4a4d6ed7ad690
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-11-000262-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-11-000262-a
https://prozorro.gov.ua/tender/5a3e3d77075f44f9b5594bfadd4c9ef8
https://prozorro.gov.ua/tender/5a3e3d77075f44f9b5594bfadd4c9ef8
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-11-000213-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-11-000213-a
https://prozorro.gov.ua/tender/14f23bd91a3f494caeb7ba07f573e7a4
https://prozorro.gov.ua/tender/14f23bd91a3f494caeb7ba07f573e7a4


Автомобільний 

гідравлічний 

підйомник (код за 

ДК 021:2015 - 

34140000-0 — 

Великовантажні 

мототранспортні 

засоби)

ДК 021:2015: 

34140000-0 – 

Великовантажні 

мототранспортні 

засоби

– 3 200 000 UAH Відкриті торги Квітень, 2022 UA-P-2022-04-07-

001652-b

07.04.2022 07.04.2022 оголошено 

тендер

f082bca136554c23

a4a0c581a381908

4

Кошти для 

виконання 

інвестиційної 

програми 2022 

року

Приладдя до 

ізольованих 

кабелів

ДК 021:2015: 

31340000-1 – 

Приладдя до 

ізольованих 

кабелів

– 65 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-07-

000702-c

07.04.2022 07.04.2022 оголошено 

тендер

857daf1af61a4df0

9330c3e1f5ddddc7

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Рукав напірно 

всмоктувальний з 

металевим  

армуванням 

всередині 

діаметром 10мм 

L=4м

ДК 021:2015: 

19510000-4 – 

Гумові вироби

– 56 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-07-

000673-c

07.04.2022 07.04.2022 оголошено 

тендер

4938de7769f7401

286956e35157937

6c

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Цемент 

вогнетривкий

ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 145 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-07-

000374-a

07.04.2022 07.04.2022 оголошено 

тендер

442a6f7202fe4fe4

93db288097f9327f

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Цегла 

вогнетривка 

шамотна ША-5

ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 336 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-06-

000781-a

06.04.2022 06.04.2022 оголошено 

тендер

2ff7eb7b22284f1a

a954eca3440b0dd

1

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Азбест 

хризотіловий

ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 219 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-06-

000670-a

06.04.2022 06.04.2022 оголошено 

тендер

63f84b3742bf4a05

abce63d4e28feffa

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-07-001652-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-07-001652-b
https://prozorro.gov.ua/tender/f082bca136554c23a4a0c581a3819084
https://prozorro.gov.ua/tender/f082bca136554c23a4a0c581a3819084
https://prozorro.gov.ua/tender/f082bca136554c23a4a0c581a3819084
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-07-000702-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-07-000702-c
https://prozorro.gov.ua/tender/857daf1af61a4df09330c3e1f5ddddc7
https://prozorro.gov.ua/tender/857daf1af61a4df09330c3e1f5ddddc7
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-07-000673-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-07-000673-c
https://prozorro.gov.ua/tender/4938de7769f7401286956e351579376c
https://prozorro.gov.ua/tender/4938de7769f7401286956e351579376c
https://prozorro.gov.ua/tender/4938de7769f7401286956e351579376c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-07-000374-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-07-000374-a
https://prozorro.gov.ua/tender/442a6f7202fe4fe493db288097f9327f
https://prozorro.gov.ua/tender/442a6f7202fe4fe493db288097f9327f
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-06-000781-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-06-000781-a
https://prozorro.gov.ua/tender/2ff7eb7b22284f1aa954eca3440b0dd1
https://prozorro.gov.ua/tender/2ff7eb7b22284f1aa954eca3440b0dd1
https://prozorro.gov.ua/tender/2ff7eb7b22284f1aa954eca3440b0dd1
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-06-000670-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-06-000670-a
https://prozorro.gov.ua/tender/63f84b3742bf4a05abce63d4e28feffa
https://prozorro.gov.ua/tender/63f84b3742bf4a05abce63d4e28feffa


Свердло ДК 021:2015: 

44510000-8 – 

Знаряддя

– 770.11 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-06-

000458-a

06.04.2022 06.04.2022 оголошено 

тендер

de07a5dca763410

3b402ca95aa7af8e

0

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Заповнювач 

шамотний, 

мертель 

вогнетривкий

ДК 021:2015: 

14220000-9 – 

Глина та каолін

– 152 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-06-

000062-a

06.04.2022 06.04.2022 оголошено 

тендер

0b4e891896b44f9f

9aaddd97bb037f9a

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Послуга з 

доступу до 

мережі Інтернет 

за адресою 

м.Кривий Ріг вул. 

Гірників, 19

ДК 021:2015: 

72410000-7 – 

Послуги 

провайдерів

– 4 200 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-05-

002992-b

05.04.2022 05.04.2022 оголошено 

тендер

9244ed858b4445a

b9a839709061276

a8

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі". У 

зв’язку з воєнним 

станом, для 

безперебійної 

роботи в 

Інгулецькому 

тепловому районі  

за адресою по 

вул. Гірників, 19 

приміщення 2, 

укладено  прямий 

договір про 

надання 

телекомунікаційн

их послуг з 

доступу до 

мережі Інтернет 

на 2022-2023 р.р. 

із ФОП Гаврилов 

Вадим Юрійович 

оскільки 

укладання 

договору з іншим 

оператором 

Керамічна цегла  

червона 

повнотіла

ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 43 000 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-05-

000986-b

05.04.2022 05.04.2022 оголошено 

тендер

390f71fe9c004f03

8fbf20894f172178

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-06-000458-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-06-000458-a
https://prozorro.gov.ua/tender/de07a5dca7634103b402ca95aa7af8e0
https://prozorro.gov.ua/tender/de07a5dca7634103b402ca95aa7af8e0
https://prozorro.gov.ua/tender/de07a5dca7634103b402ca95aa7af8e0
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-06-000062-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-06-000062-a
https://prozorro.gov.ua/tender/0b4e891896b44f9f9aaddd97bb037f9a
https://prozorro.gov.ua/tender/0b4e891896b44f9f9aaddd97bb037f9a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-05-002992-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-05-002992-b
https://prozorro.gov.ua/tender/9244ed858b4445ab9a839709061276a8
https://prozorro.gov.ua/tender/9244ed858b4445ab9a839709061276a8
https://prozorro.gov.ua/tender/9244ed858b4445ab9a839709061276a8
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-05-000986-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-05-000986-b
https://prozorro.gov.ua/tender/390f71fe9c004f038fbf20894f172178
https://prozorro.gov.ua/tender/390f71fe9c004f038fbf20894f172178


Набивка 

сальникова

ДК 021:2015: 

19510000-4 – 

Гумові вироби

– 361 200 UAH Спрощена 

закупівля

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-05-

000717-b

05.04.2022 05.04.2022 оголошено 

тендер

e2d33e1e9bcb429

6a98c1a95619b6e

8c

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Миючі засоби ДК 021:2015: 

39830000-9 – 

Продукція для 

чищення

– 3 799.54 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-04-

000683-c

04.04.2022 04.04.2022 оголошено 

тендер

52745b2f975048ef

9fd50ba3ec9ba9bb

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Знаряддя ДК 021:2015: 

44510000-8 – 

Знаряддя

– 2 119.98 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-04-

000642-c

04.04.2022 04.04.2022 оголошено 

тендер

c805cb2d011c49c

1801c97eda8c8c6

7b

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Круг, куточок 

сталевий, швелер, 

лист

ДК 021:2015: 

14620000-3 – 

Сплави

– 236 889.2 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-04-

000292-c

04.04.2022 04.04.2022 оголошено 

тендер

c61da335aef6445e

8243d4f0218c727

6

23 лютого 2022 

року замовником 

було оголошено 

спрощену 

закупівлю на 

круг, куточок 

сталевий, швелер, 

лист, полоса код 

ДК 021:2015 – 

14620000-3: 

Сплави   № UA-

2022-02-23-

000810-b на суму 

236 889,20 грн. 

(двісті тридцять 

шість тисяч 

вісімсот 

вісімдесят 

дев’ять гривень 

20 копійок) з 

ПДВ. Торги не 

відбулись у 

зв’язку 

відсутність 

пропозицій. 

Тому, 09 березня 

2022 року 

Круг, куточок 

сталевий, швелер, 

лист та полоса

ДК 021:2015: 

14620000-3 – 

Сплави

– 236 889.2 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-04-

000173-c

04.04.2022 04.04.2022 оголошено 

тендер

b3aafb58d0274add

acc8d28d3c11e02

5

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-05-000717-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-05-000717-b
https://prozorro.gov.ua/tender/e2d33e1e9bcb4296a98c1a95619b6e8c
https://prozorro.gov.ua/tender/e2d33e1e9bcb4296a98c1a95619b6e8c
https://prozorro.gov.ua/tender/e2d33e1e9bcb4296a98c1a95619b6e8c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-04-000683-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-04-000683-c
https://prozorro.gov.ua/tender/52745b2f975048ef9fd50ba3ec9ba9bb
https://prozorro.gov.ua/tender/52745b2f975048ef9fd50ba3ec9ba9bb
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-04-000642-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-04-000642-c
https://prozorro.gov.ua/tender/c805cb2d011c49c1801c97eda8c8c67b
https://prozorro.gov.ua/tender/c805cb2d011c49c1801c97eda8c8c67b
https://prozorro.gov.ua/tender/c805cb2d011c49c1801c97eda8c8c67b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-04-000292-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-04-000292-c
https://prozorro.gov.ua/tender/c61da335aef6445e8243d4f0218c7276
https://prozorro.gov.ua/tender/c61da335aef6445e8243d4f0218c7276
https://prozorro.gov.ua/tender/c61da335aef6445e8243d4f0218c7276
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-04-000173-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-04-000173-c
https://prozorro.gov.ua/tender/b3aafb58d0274addacc8d28d3c11e025
https://prozorro.gov.ua/tender/b3aafb58d0274addacc8d28d3c11e025
https://prozorro.gov.ua/tender/b3aafb58d0274addacc8d28d3c11e025


Послуги з 

повірки та 

технічного 

обслуговування 

тепловодолічильн

иків та 

теплолічильників

. Послуги з 

повірки 

лічильника води

ДК 021:2015: 

50410000-2 – 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних 

приладів

– 86 000 UAH Відкриті торги Квітень, 2022 UA-P-2022-04-04-

000072-c

04.04.2022 04.04.2022 оголошено 

тендер

181344639e96454

1aa0963e83dd1eaa

d

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

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

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-01-

000326-c

01.04.2022 01.04.2022 оголошено 

тендер

17bedb78d5be49d

190a8986f20adb3

d3

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

– 207 360 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Квітень, 2022 UA-P-2022-04-01-

000083-c

01.04.2022 01.04.2022 оголошено 

тендер

7d6c36b943e1488

6b4efa8a5badfe9a

6

21 лютого 2022 

року замовником 

було оголошено 

спрощену 

закупівлю на 

послугу з 

випробовування 

газополум'яного 

обладнання код 

ДК 021:2015 – 

71630000-3: 

Послуги з 

технічного 

огляду та 

випробовувань  

№ UA-2022-02-21-

011640-b на суму 

311 040,00 грн. 

(триста 

одинадцять тисяч 

сорок гривень 00 

копійок) з ПДВ. 

Торги не 

відбулись у 

зв’язку 

відсутність 

пропозицій. 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-04-000072-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-04-000072-c
https://prozorro.gov.ua/tender/181344639e964541aa0963e83dd1eaad
https://prozorro.gov.ua/tender/181344639e964541aa0963e83dd1eaad
https://prozorro.gov.ua/tender/181344639e964541aa0963e83dd1eaad
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-01-000326-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-04-01-000326-c
https://prozorro.gov.ua/tender/17bedb78d5be49d190a8986f20adb3d3
https://prozorro.gov.ua/tender/17bedb78d5be49d190a8986f20adb3d3
https://prozorro.gov.ua/tender/17bedb78d5be49d190a8986f20adb3d3

