
Обґрунтування  щодо застосування закупівлі без використання електронної 

системи 

Закупівля проводиться згідно постанови Уряду №1178 від 12.10.2022р. «Про 

затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для 

замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії 

правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення 

або скасування». Відповідно до підпункту 5 пункту 13:роботи , товари чи послуги 

можуть бути виконані ,поставлені чи надані включно певним суб’єктом господарювання 

в одному з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути 

документально підтверджена замовником . 

КП КМР  «Костопількомуненергія» (ЄДРПОУ 30132672) займає монопольне 

становище на ринку транспортування теплової енергії магістральними та місцевими  

(розподільчими)   тепловими  мережами на території міста Костополя, про що внесено 

запис до зведеного переліку суб’єктів природних монополій, щодо транспортування 

теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на 

території м. Костопільстаном на 31.01.2021р. 

Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України “Про природні монополії” 

зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом 

України. Згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 

№ 874-р зведений перелік суб’єктів природних 

Монополій розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 

України (http:/www.amc.gov.ua). 

Комунальне підприємство Костопільської міської ради «Костопількомуненергія» є 

єдиним постачальником теплової енергії за регульованим  тарифом  на території 

м.Костопіль, є природним монополістом та об’єкт отримання послуг  – ВСП 

«Костопільський будівельно-технічний фаховий коледж НУВГП,вул.Степанська 14А,м. 

Костопіль, Рівненської області. Підключений до мереж КП КМР 

«Костопількомуненергія». Отже, з технічних причин відсутня можливість отримувати 

теплову енергію від інших організацій, які постачають теплову енергію. 

   Тарифи  на постачання теплової енергії встановлюються та затверджуються 

органом місцевого самоврядування – Костопільською міською радою  

Підприємство проводить свою діяльність на підставі Ліцензії на виробництво 

теплової енергії серії АД №041732.Ліцензії на постачання теплової енергії серії АД 

№041734  , ліцензії на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими ) тепловими мережами серії АД № 041733. 

  Таким чином, у зв'язку з відсутністю альтернативи, забезпечення тепловою 

енергією приміщення Костопільського районного суду  в Рівненській  області  за його 

місцезнаходженням може бути здійснено лише певним постачальником – КП КМР 

«Костопількомуненергія». 
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