
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:

Насос JPV 1300 

ELPUMPS

ДК 021:2015: 

31680000-6 – 

Електричне 

приладдя та 

супутні товари до 

електричного 

обладнання

– 5 500 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-28-

000168-c

28.06.2022 28.06.2022 оголошено 

тендер

72dd07cc5641486

cace911009438efb

0

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Сигналізатор 

рівня САУ-М6 та 

датчик рівня 

Д.У.4/2,5

ДК 021:2015: 

38810000-6 – 

Обладнання для 

керування 

виробничими 

процесами

– 3 744 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2022 UA-P-2022-06-27-

000483-c

27.06.2022 27.06.2022 оголошено 

тендер

71eaa2e8ded94c9f

b10bb3f1c46de23

0

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Крани, трійники, 

відводи та 

воздуховідвідчик

ДК 021:2015: 

42130000-9 – 

Арматура 

трубопровідна: 

крани, вентилі, 

клапани та 

подібні пристрої

– 95 000 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-27-

000477-c

27.06.2022 27.06.2022 оголошено 

тендер

b9322f56ef974557

8eb2f29b5eb6f8d5

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Заглушки, 

перехід, відвід та 

фланці

ДК 021:2015: 

44140000-3 – 

Продукція, 

пов’язана з 

конструкційними 

матеріалами

– 7 144.5 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2022 UA-P-2022-06-23-

000559-a

23.06.2022 23.06.2022 оголошено 

тендер

d815274fab9042e

6b4706713de7b53

31

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-2022-06-28-000168-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-28-000168-c
https://prozorro.gov.ua/tender/72dd07cc5641486cace911009438efb0
https://prozorro.gov.ua/tender/72dd07cc5641486cace911009438efb0
https://prozorro.gov.ua/tender/72dd07cc5641486cace911009438efb0
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-27-000483-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-27-000483-c
https://prozorro.gov.ua/tender/71eaa2e8ded94c9fb10bb3f1c46de230
https://prozorro.gov.ua/tender/71eaa2e8ded94c9fb10bb3f1c46de230
https://prozorro.gov.ua/tender/71eaa2e8ded94c9fb10bb3f1c46de230
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-27-000477-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-27-000477-c
https://prozorro.gov.ua/tender/b9322f56ef9745578eb2f29b5eb6f8d5
https://prozorro.gov.ua/tender/b9322f56ef9745578eb2f29b5eb6f8d5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-23-000559-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-23-000559-a
https://prozorro.gov.ua/tender/d815274fab9042e6b4706713de7b5331
https://prozorro.gov.ua/tender/d815274fab9042e6b4706713de7b5331
https://prozorro.gov.ua/tender/d815274fab9042e6b4706713de7b5331


Сіль для 

промислової 

переробки 

кам'яна без 

пакування 

(насипом)

ДК 021:2015: 

14410000-8 – 

Кам’яна сіль

– 13 200 000 UAH Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою

Червень, 2022 UA-P-2022-06-23-

000335-a

23.06.2022 23.06.2022 оголошено 

тендер

251e342302404ee

8a60b51a1012299

5d

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Кабель 

всепогодний 

Н07RN-F Хtгеm 

4G70; 

Наконечник 

мідно - луджений

ДК 021:2015: 

31320000-5 – 

Електророзподіль

ні кабелі

– 195 000 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-22-

000248-a

22.06.2022 22.06.2022 оголошено 

тендер

bdc99cad909546a

98f83df479147bd1

1

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Роботи з ремонту 

м’якої покрівлі 

будівлі котельні 

«КМК»  КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа», м. 

Кривий Ріг 

(інв.№ 10310074)

ДК 021:2015: 

45260000-7 – 

Покрівельні 

роботи та інші 

спеціалізовані 

будівельні роботи

– 3 029 869.2 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-21-

000904-b

21.06.2022 21.06.2022 оголошено 

тендер

71406d84bc2a402

d847c36e7a61c5e

55

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Комплекс 

вимірювальний 

"ФЛОУТЕК-ТМ 2-

3-4" зі 

змонтованим 

обладнанням у 

шафі для вузла 

обліку газу 

котельні «ДКМС-

80»

ДК 021:2015: 

39340000-7 – 

Обладнання для 

газових мереж

– 81 000 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-20-

001266-b

20.06.2022 20.06.2022 оголошено 

тендер

f7d32cc8766e457e

be21bd26ae56b78f

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Діагностування, 

технічне 

обслуговування, 

перезарядка, 

ремонт та 

вибраковування 

непридатних до 

використання 

вогнегасників

ДК 021:2015: 

50610000-4 – 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

захисного 

обладнання

– 39 240 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2022 UA-P-2022-06-20-

000870-b

20.06.2022 20.06.2022 оголошено 

тендер

f66aadaa7170422e

838ab83916c2166

a

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

Червень, 2022 UA-P-2022-06-16-

003512-b

16.06.2022 16.06.2022 оголошено 

тендер

93725b8eae5141d

6b66b84cd05a8ab

a8

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-23-000335-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-23-000335-a
https://prozorro.gov.ua/tender/251e342302404ee8a60b51a10122995d
https://prozorro.gov.ua/tender/251e342302404ee8a60b51a10122995d
https://prozorro.gov.ua/tender/251e342302404ee8a60b51a10122995d
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-22-000248-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-22-000248-a
https://prozorro.gov.ua/tender/bdc99cad909546a98f83df479147bd11
https://prozorro.gov.ua/tender/bdc99cad909546a98f83df479147bd11
https://prozorro.gov.ua/tender/bdc99cad909546a98f83df479147bd11
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-21-000904-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-21-000904-b
https://prozorro.gov.ua/tender/71406d84bc2a402d847c36e7a61c5e55
https://prozorro.gov.ua/tender/71406d84bc2a402d847c36e7a61c5e55
https://prozorro.gov.ua/tender/71406d84bc2a402d847c36e7a61c5e55
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-20-001266-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-20-001266-b
https://prozorro.gov.ua/tender/f7d32cc8766e457ebe21bd26ae56b78f
https://prozorro.gov.ua/tender/f7d32cc8766e457ebe21bd26ae56b78f
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-20-000870-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-20-000870-b
https://prozorro.gov.ua/tender/f66aadaa7170422e838ab83916c2166a
https://prozorro.gov.ua/tender/f66aadaa7170422e838ab83916c2166a
https://prozorro.gov.ua/tender/f66aadaa7170422e838ab83916c2166a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-16-003512-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-16-003512-b
https://prozorro.gov.ua/tender/93725b8eae5141d6b66b84cd05a8aba8
https://prozorro.gov.ua/tender/93725b8eae5141d6b66b84cd05a8aba8
https://prozorro.gov.ua/tender/93725b8eae5141d6b66b84cd05a8aba8


Дизельне паливо, 

бензин А-92, 

бензин А-95

ДК 021:2015: 

09130000-9 – 

Нафта і 

дистиляти

– 8 159 000 UAH Переговорна 

процедура

Червень, 2022 UA-P-2022-06-16-

002539-b

16.06.2022 16.06.2022 оголошено 

тендер

46d7dbe33075416

98c35db49cd7b3ff

9

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Лічильник води 

MDC SMART

ДК 021:2015: 

38410000-2 – 

Лічильні прилади

– 1 968 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2022 UA-P-2022-06-15-

003905-b

15.06.2022 15.06.2022 оголошено 

тендер

702b18ad55d54ce

eb3c03c460ebafe2

c

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Послуги з 

навчання 

посадових осіб за 

програмою: 

"Пожежна 

безпека"

ДК 021:2015: 

80510000-2 – 

Послуги з 

професійної 

підготовки 

спеціалістів

– 4 200 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2022 UA-P-2022-06-15-

003757-b

15.06.2022 15.06.2022 оголошено 

тендер

2ae0f065aa8343fc

ba2f9de0edeebdec

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Крани, трійники, 

відводи та 

воздуховідвідчик

ДК 021:2015: 

42130000-9 – 

Арматура 

трубопровідна: 

крани, вентилі, 

клапани та 

подібні пристрої

– 95 000 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-15-

002468-b

15.06.2022 15.06.2022 оголошено 

тендер

1126914766364fd

ab79451c7c19337

66

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Проведення 

спеціальної 

підготовки осіб, 

що залучаються 

до проведення 

інструктажів, 

навчання і 

перевірки знань з 

питань 

цивільного 

захисту, 

пожежної та 

техногенної 

безпеки

ДК 021:2015: 

80520000-5 – 

Навчальні засоби

– 432 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2022 UA-P-2022-06-14-

000652-a

14.06.2022 14.06.2022 оголошено 

тендер

65005792b07848c

fbc6b287375e284

98

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

Мило 

господарське 

тверде 72%

ДК 021:2015: 

33710000-0 – 

Парфуми, засоби 

гігієни та 

презервативи

– 212 500 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-14-

000061-a

14.06.2022 14.06.2022 оголошено 

тендер

fcbc6cb1d184493c

acd37e76cedea8ba

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-16-002539-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-16-002539-b
https://prozorro.gov.ua/tender/46d7dbe3307541698c35db49cd7b3ff9
https://prozorro.gov.ua/tender/46d7dbe3307541698c35db49cd7b3ff9
https://prozorro.gov.ua/tender/46d7dbe3307541698c35db49cd7b3ff9
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-15-003905-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-15-003905-b
https://prozorro.gov.ua/tender/702b18ad55d54ceeb3c03c460ebafe2c
https://prozorro.gov.ua/tender/702b18ad55d54ceeb3c03c460ebafe2c
https://prozorro.gov.ua/tender/702b18ad55d54ceeb3c03c460ebafe2c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-15-003757-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-15-003757-b
https://prozorro.gov.ua/tender/2ae0f065aa8343fcba2f9de0edeebdec
https://prozorro.gov.ua/tender/2ae0f065aa8343fcba2f9de0edeebdec
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-15-002468-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-15-002468-b
https://prozorro.gov.ua/tender/1126914766364fdab79451c7c1933766
https://prozorro.gov.ua/tender/1126914766364fdab79451c7c1933766
https://prozorro.gov.ua/tender/1126914766364fdab79451c7c1933766
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-14-000652-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-14-000652-a
https://prozorro.gov.ua/tender/65005792b07848cfbc6b287375e28498
https://prozorro.gov.ua/tender/65005792b07848cfbc6b287375e28498
https://prozorro.gov.ua/tender/65005792b07848cfbc6b287375e28498
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-14-000061-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-14-000061-a
https://prozorro.gov.ua/tender/fcbc6cb1d184493cacd37e76cedea8ba
https://prozorro.gov.ua/tender/fcbc6cb1d184493cacd37e76cedea8ba


Шафові вузли 

обліку газу (код 

за ДК 021:2015 - 

38570000-1 - 

Регулювальні та 

контрольні 

прилади й 

апаратура)

ДК 021:2015: 

38570000-1 – 

Регулювальні та 

контрольні 

прилади й 

апаратура

– 1 190 000 UAH Відкриті торги Червень, 2022 UA-P-2022-06-14-

000060-a

14.06.2022 14.06.2022 оголошено 

тендер

d60a6ba37f59420

5bde799cf436dafb

5

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Азбокартон ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 58 000 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-13-

000504-a

13.06.2022 13.06.2022 оголошено 

тендер

c4debbf3d39f48c3

b5cf04ba594af9f1

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Газовий 

мультиблок, 

стабілізатор, 

газові клапани

ДК 021:2015: 

38420000-5 – 

Прилади для 

вимірювання 

витрати, рівня та 

тиску рідин і 

газів

– 240 000 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-13-

000471-a

13.06.2022 13.06.2022 оголошено 

тендер

72bea5310acb476

597532b01a20f96

3a

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Роботи з ремонту 

м’якої покрівлі 

адміністративної  

будівлі за 

адресою: 

проспект 

Гагаріна, 57

ДК 021:2015: 

45260000-7 – 

Покрівельні 

роботи та інші 

спеціалізовані 

будівельні роботи

– 1 347 379.2 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-09-

000775-a

09.06.2022 09.06.2022 оголошено 

тендер

1286c4e91a9b48f5

9eeded5564418eb

9

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Конверти ДК 021:2015: 

30190000-7 – 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне

– 85 000 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-09-

000621-a

09.06.2022 09.06.2022 оголошено 

тендер

b0bdfc33ab2e4242

b833234e131be52

9

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Послуги з 

проведення 

лабораторних 

досліджень на 

робочих місцях з 

метою 

санітарного 

контролю

ДК 021:2015: 

71900000-7 – 

Лабораторні 

послуги

– 35 880 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2022 UA-P-2022-06-09-

000464-a

09.06.2022 09.06.2022 оголошено 

тендер

595eddb920c64d1

082ebdec4440c7a

58

Звіт відповідно 

п.13 ч.1 статті 10 

ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-14-000060-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-14-000060-a
https://prozorro.gov.ua/tender/d60a6ba37f594205bde799cf436dafb5
https://prozorro.gov.ua/tender/d60a6ba37f594205bde799cf436dafb5
https://prozorro.gov.ua/tender/d60a6ba37f594205bde799cf436dafb5
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-13-000504-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-13-000504-a
https://prozorro.gov.ua/tender/c4debbf3d39f48c3b5cf04ba594af9f1
https://prozorro.gov.ua/tender/c4debbf3d39f48c3b5cf04ba594af9f1
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-13-000471-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-13-000471-a
https://prozorro.gov.ua/tender/72bea5310acb476597532b01a20f963a
https://prozorro.gov.ua/tender/72bea5310acb476597532b01a20f963a
https://prozorro.gov.ua/tender/72bea5310acb476597532b01a20f963a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-09-000775-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-09-000775-a
https://prozorro.gov.ua/tender/1286c4e91a9b48f59eeded5564418eb9
https://prozorro.gov.ua/tender/1286c4e91a9b48f59eeded5564418eb9
https://prozorro.gov.ua/tender/1286c4e91a9b48f59eeded5564418eb9
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-09-000621-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-09-000621-a
https://prozorro.gov.ua/tender/b0bdfc33ab2e4242b833234e131be529
https://prozorro.gov.ua/tender/b0bdfc33ab2e4242b833234e131be529
https://prozorro.gov.ua/tender/b0bdfc33ab2e4242b833234e131be529
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-09-000464-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-09-000464-a
https://prozorro.gov.ua/tender/595eddb920c64d1082ebdec4440c7a58
https://prozorro.gov.ua/tender/595eddb920c64d1082ebdec4440c7a58
https://prozorro.gov.ua/tender/595eddb920c64d1082ebdec4440c7a58


Монтаж 

охоронної 

сигналізації та 

централізована 

охорона майна на 

об’єктах КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа»

ДК 021:2015: 

35120000-1 – 

Системи та 

пристрої нагляду 

та охорони

– 378 000 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-09-

000318-a

09.06.2022 09.06.2022 оголошено 

тендер

ecd7c1315ec04a38

bfb922b19aa8f443

Необхідні умови 

та технічні 

характеристики 

вказані у 

документах 

закупівлі

Технічне 

обстеження, 

оцінка технічного 

стану та 

паспортизація 

будівель котелень 

(код за ДК 

021:2015 - 

71630000-3: 

Послуги з 

технічного 

огляду та 

випробовувань)

ДК 021:2015: 

71630000-3 – 

Послуги з 

технічного 

огляду та 

випробовувань

– 922 359.04 UAH Відкриті торги Червень, 2022 UA-P-2022-06-08-

003487-b

08.06.2022 08.06.2022 оголошено 

тендер

0d0befff38da457d

9b6bdc4d39fff2a9

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Крани та 

вібровставки

ДК 021:2015: 

42130000-9 – 

Арматура 

трубопровідна: 

крани, вентилі, 

клапани та 

подібні пристрої

– 140 000 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-08-

001384-b

08.06.2022 08.06.2022 оголошено 

тендер

6b36e98cd49d434

1a2e47f59dbcc00c

1

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-09-000318-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-09-000318-a
https://prozorro.gov.ua/tender/ecd7c1315ec04a38bfb922b19aa8f443
https://prozorro.gov.ua/tender/ecd7c1315ec04a38bfb922b19aa8f443
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-08-003487-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-08-003487-b
https://prozorro.gov.ua/tender/0d0befff38da457d9b6bdc4d39fff2a9
https://prozorro.gov.ua/tender/0d0befff38da457d9b6bdc4d39fff2a9
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-08-001384-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-08-001384-b
https://prozorro.gov.ua/tender/6b36e98cd49d4341a2e47f59dbcc00c1
https://prozorro.gov.ua/tender/6b36e98cd49d4341a2e47f59dbcc00c1
https://prozorro.gov.ua/tender/6b36e98cd49d4341a2e47f59dbcc00c1


Послугу з 

доступу до 

мережі Інтернет  

за адресою 

м.Кривий Ріг  

вул. Степана 

Тельги,25 прим.1

ДК 021:2015: 

72410000-7 – 

Послуги 

провайдерів

– 5 400 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2022 UA-P-2022-06-08-

000714-b

08.06.2022 08.06.2022 оголошено 

тендер

8ddfce6f65cf4822

bf2c3d0f142cf31f

Звіт про 

укладений 

договір 

відповідно до абз. 

4 п. 2 ч. 7 ст. 3 

Закону України 

«Про публічні 

закупівлі» у 

зв’язку з 

відсутністю 

конкуренції з 

технічних 

причин, оскільки 

послуги можуть 

бути надані 

виключно певним 

субєктом 

гоподарювання, 

також для 

недопущення 

додаткових 

витрат 

пов’язаних зі 

зміною оператора 

телекомунікаційн

их мереж 

(службова 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-08-000714-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-08-000714-b
https://prozorro.gov.ua/tender/8ddfce6f65cf4822bf2c3d0f142cf31f
https://prozorro.gov.ua/tender/8ddfce6f65cf4822bf2c3d0f142cf31f


Послугу з 

доступу до 

мережі Інтернет 

за адресою 

м.Кривий Ріг  

вул. Недєліна, 

49а прим.5

ДК 021:2015: 

72410000-7 – 

Послуги 

провайдерів

– 5 400 UAH Закупівля без 

використання 

електронної 

системи

Червень, 2022 UA-P-2022-06-08-

000431-b

08.06.2022 08.06.2022 оголошено 

тендер

0da1688f1e3c4a79

815749d20af33f31

Звіт про 

укладений 

договір 

відповідно до абз. 

4 п. 2 ч. 7 ст. 3 

Закону України 

«Про публічні 

закупівлі» у 

зв’язку з 

відсутністю 

конкуренції з 

технічних 

причин, оскільки 

послуги можуть 

бути надані 

виключно певним 

субєктом 

гоподарювання, 

також для 

недопущення 

додаткових 

витрат 

пов’язаних зі 

зміною оператора 

телекомунікаційн

их мереж 

(службова 

Монотермальні 

блоки нагріву 

котла 

(теплообмінники) 

для ремонту 

котлів «Колві-

Термона КТ 

MONO 100»)

ДК 021:2015: 

42510000-4 – 

Теплообмінники, 

кондиціонери 

повітря, 

холодильне 

обладнання та 

фільтрувальні 

пристрої

– 43 500 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-07-

000727-a

07.06.2022 07.06.2022 оголошено 

тендер

b2b33e12fa274b4e

a9818869f87f15f0

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Сіль сорт 

"Екстра"; Сіль 

таблетована

ДК 021:2015: 

14430000-4 – 

Випарена сіль і 

чистий хлорид 

натрію

– 290 000 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-06-

000845-a

06.06.2022 06.06.2022 оголошено 

тендер

b7aa2608b8f0466e

99dbcd7bde70a66f

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-08-000431-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-08-000431-b
https://prozorro.gov.ua/tender/0da1688f1e3c4a79815749d20af33f31
https://prozorro.gov.ua/tender/0da1688f1e3c4a79815749d20af33f31
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-07-000727-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-07-000727-a
https://prozorro.gov.ua/tender/b2b33e12fa274b4ea9818869f87f15f0
https://prozorro.gov.ua/tender/b2b33e12fa274b4ea9818869f87f15f0
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-06-000845-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-06-000845-a
https://prozorro.gov.ua/tender/b7aa2608b8f0466e99dbcd7bde70a66f
https://prozorro.gov.ua/tender/b7aa2608b8f0466e99dbcd7bde70a66f


Болти та гайки ДК 021:2015: 

44530000-4 – 

Кріпильні деталі

– 410 000 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-06-

000217-a

06.06.2022 06.06.2022 оголошено 

тендер

e7c605ac693b42c

d82f76293fcb11bc

0

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Прокат 

квадратний 35 

сталь 3 (32, 38 

або 40) (код за 

ДК 021:2015 - 

14620000-3 — 

Сплави)

ДК 021:2015: 

14620000-3 – 

Сплави

– 250 000 UAH Відкриті торги Червень, 2022 UA-P-2022-06-02-

000156-c

02.06.2022 02.06.2022 оголошено 

тендер

2043fd8d6ea4457f

b74230bf15a12ae7

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Послугу з 

доступу до 

мережі Інтернет в 

абонентських 

службах 

теплозбуту  за 

адресою вул. 

Пушкіна,36А, 

вул. Володимира 

Терещенка, буд. 

27А

ДК 021:2015: 

72410000-7 – 

Послуги 

провайдерів

– 20 000 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-02-

000105-c

02.06.2022 02.06.2022 оголошено 

тендер

cd4185a5c21a4fe3

bbcf259f44d2fda7

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Шини для 

транспортних 

засобів великої та 

малої 

тоннажності (код 

за ДК 021:2015 - 

34350000-5 - 

Шини для 

транспортних 

засобів великої та 

малої 

тоннажності)

ДК 021:2015: 

34350000-5 – 

Шини для 

транспортних 

засобів великої та 

малої 

тоннажності

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

000689-c

01.06.2022 01.06.2022 оголошено 

тендер

d7e9ff4d51f246c4

8087b49e810faa48

Кошти, отримані 

від господарської 

діяльності 

підприємства

Азбокартон ДК 021:2015: 

44110000-4 – 

Конструкційні 

матеріали

– 58 000 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-01-

000155-c

01.06.2022 01.06.2022 оголошено 

тендер

e67d1504cf6b4ff1

93b74c579bbc3d2

9

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-06-000217-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-06-000217-a
https://prozorro.gov.ua/tender/e7c605ac693b42cd82f76293fcb11bc0
https://prozorro.gov.ua/tender/e7c605ac693b42cd82f76293fcb11bc0
https://prozorro.gov.ua/tender/e7c605ac693b42cd82f76293fcb11bc0
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-02-000156-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-02-000156-c
https://prozorro.gov.ua/tender/2043fd8d6ea4457fb74230bf15a12ae7
https://prozorro.gov.ua/tender/2043fd8d6ea4457fb74230bf15a12ae7
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-02-000105-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-02-000105-c
https://prozorro.gov.ua/tender/cd4185a5c21a4fe3bbcf259f44d2fda7
https://prozorro.gov.ua/tender/cd4185a5c21a4fe3bbcf259f44d2fda7
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-01-000689-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-01-000689-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d7e9ff4d51f246c48087b49e810faa48
https://prozorro.gov.ua/tender/d7e9ff4d51f246c48087b49e810faa48
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-01-000155-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-01-000155-c
https://prozorro.gov.ua/tender/e67d1504cf6b4ff193b74c579bbc3d29
https://prozorro.gov.ua/tender/e67d1504cf6b4ff193b74c579bbc3d29
https://prozorro.gov.ua/tender/e67d1504cf6b4ff193b74c579bbc3d29


Газовий 

мультиблок, 

стабілізатор, 

газові клапани

ДК 021:2015: 

38420000-5 – 

Прилади для 

вимірювання 

витрати, рівня та 

тиску рідин і 

газів

– 240 000 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-01-

000048-c

01.06.2022 01.06.2022 оголошено 

тендер

d27fd341445a400

5b16a0894ac0e48

85

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

Електрична 

апаратура для 

комутування та 

захисту 

електричних кіл

ДК 021:2015: 

31210000-1 – 

Електрична 

апаратура для 

комутування та 

захисту 

електричних кіл

– 30 000 UAH Спрощена 

закупівля

Червень, 2022 UA-P-2022-06-01-

000036-c

01.06.2022 01.06.2022 оголошено 

тендер

4cdfbac85af24b14

86b76261906257d

c

КПТМ 

«Криворіжтеплом

ережа» є 

замовником який 

здійснює 

діяльність в 

окремих сферах 

господарювання.

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-01-000048-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-01-000048-c
https://prozorro.gov.ua/tender/d27fd341445a4005b16a0894ac0e4885
https://prozorro.gov.ua/tender/d27fd341445a4005b16a0894ac0e4885
https://prozorro.gov.ua/tender/d27fd341445a4005b16a0894ac0e4885
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-01-000036-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-06-01-000036-c
https://prozorro.gov.ua/tender/4cdfbac85af24b1486b76261906257dc
https://prozorro.gov.ua/tender/4cdfbac85af24b1486b76261906257dc
https://prozorro.gov.ua/tender/4cdfbac85af24b1486b76261906257dc

