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На JtlЪ

висновок Nь б00

комплексного експертного дослiдження
вiд 25 сiчня 2022 року

вступ

24 сiчня 2О22 року листом вих. ]ф 19015106-00-22 вiд 24.0|.2022 На

адресу Науково-дослiдного iнституту iнтелектуаJIьноi власностi НацiонаJIьноi

академii правових наук Украiни надiйшов запит вiд Щержавного пiдприемства

генераIIЬногО директоРа Козлова N4.B. про надання експертного висновку

комплексного експертного дослiдження з питання rцодо обтрунтованостi

обраннЯ переговОрноТ процедури закупiвлi при проведеннi Територiалъними

управлiннями Щержавнот судовоi адмiнiстрацiт Укратни, апеляцiйними судами

з розглядУ Цивiльних i кримiнальних справ, а також справ про адмiнiстративнi

правопорушення (апеляцiйними судами), апеляцiйними судами з розгляду

адмiнiстративних справ (апеляцiйними адмiнiстративними судами) та

апеляцiйними судами з розгляду господарських справ (апеляцiйними

господарськими судами), мiсцевими адмiнiстративними судами (окружними

адмiнiстративними судами) та - мiсцевими господарськими судами

(господарськими судами), Верховним судом, Вищим антикорупцiйним судом,

N9

службою судовот охорони, Вицою радою правосуддя закупiвлi послуг з



централiзованого адмiнiстрування мереж, iнформачiйних pecypciB та послуг

технiчноТ пiдтримки судiв У державного пiдприемства (dнформацiЙнi судовi

системи) вiдповiдно до п. 2 ч. 2 ст. 40 закону укратни <про публiчнi

закупiвлi> вiд 25 грулн я 2OL5 року Ns 922-VIII (зi змiнами), а саме: якщо

роботи, товари чи поспуги можутъ бути виконанi, поставлен1 чи надан1

викJIючно певним суб'ектом господарюваннrI за наявностi одного з таких

випадкiв: предмет закупiвлi полягае у cTBopeHHi або придбаннi витвору

мистецтва або художнъого виконаннrI; укладення договору про закупiвлю з

переможцем архiтекryрного або мистецъкого конкурсу; вiдсутнiстъ

конкуренцii з технiчних причин, яка мае бути документЕlлъно пiдтверджена

замовником; icHye необхiднiсть захисту праВ iНТеЛеКryаJIЬНОi ВЛаСНОСТi;

укпадення договору з постачальником <<останньоi надiЬ на постачанн,I

електричноi енергiТ або природного,

KpiM цъого, вiдповiдНо дО l. 2 ч. 7 ст.3 Закону УкраiЪи <Про пубпiчнi

закупiвль> вiд 25 грудня 2015 року J\b 922-У]rI (ri змiнами) придбання

замовником ToBapiB, робiт i послуг, BapTicTb яких дорiвrлое або перевипцrе 50

тисяч гривенъ та е меншою за вартiстъ, що встановлена у п, 1 та 2 ч, | ст, 3

Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi>> вiд 25 грулня 2OL5 року Ns 922-VПI

(зi змiнами), здiйснюсться без застосуваннrI порядку проведення спрощених

закупiвель, а саме: якщо роботи, товари чи послуги можутъ бути виконанi,

поставленi йи наданi

HarIBHocTi одного з таких

викJIючно певниМ суб'ектом господарювання за

випадкiв: предмет закупiвлi полягае у cTBopeHHi або

придбаннi витвору мистецтва або художнъого виконання; укJIаденн,I договору

IIро закупiвлю з переможцем архiтектурного або мистецъкого конкурсу;

вiдсутнiсть конкуренuii з технiчних причин, яка мас бути документz}JIьно

пiдтверджена замовником; icHyc необхiднiстъ захисту

власностi; укладення договору з постачаJIьником

постачання епектричноi енергii або природноrо,

прав iнтелекryальноr

"останньоi надiТ" на



2. Копiя рiшення Ради суддiв УкраiЪи вtд29.02.2008 Ns З8 на 1 арк,;

3. Копiя Технiчного завдання единоi судовоi iнформацiйноi системи

(CCIC> на 14 арк.;

4. Копiя рiшення Ради суддiв Украiни вiд 26.11.2010 J\b 30 (зi змiнами)

на 19 арк.;

5. Копiя ,Щоговору про закупiвлю посJIуг за державнi кошти (послуг з

системногО суttроводУ про|рамногО забезпеченнrI документообiry,

централiзованого адмiнiстрування мереж, iнформацiйних pecypciB та технiчноi

пiдтримки мiсцевих загаJIъних судiв) вiд 06.09.2012 Ns 540-12 iз додатками на

6 арк.;

6.КопiяЩоговорУПрозакУпiвлюПослУгЗценТралiзованого

адмiнiстрування мереж, iнформацiйних pecypciB та посJryг технiчноi

пiдтримки мiсцевих загаJIьних судiв за державнi кошти вiд 20,06,20|2 Ns 229 iз

додатками на 4 арк.;

7.КопiяЩоговорУпроНаДанн'IпосЛУгУсферiiнформацiйних

технологiй i стосовно комп'ютерноi технiки, iнших, H,B,i,y вiд 22,02,2016 Ns

54-Lб iз додатками на 9 арк,;

8. Копiя Щоговору про наданн,I послуг у сферi, iнформацiйних

вiд 16.05.2016 Ns
техноJIоГiй i стосовно комп'ютерноi технiки, iнших, H.B.i,y

267-|6 iз додатками на 8 арк,;

9. Копiя Щоговору про закупiвпю послуг централiзованого,,

адмiнiструваннrl мереж, iнформачiйних pecypciB та поспуг з технiчноi

пiдтримки комп'ютерною програми (Д-3) вiд 26.05,20t7 Ns 380\17 iз

додатками на 7арк.;

10. Копiя Типового договору про закупiвлю послуг з iнформатизацii

(обслуговування засобiв iнформатизацii; централiзоване адмiнiстрування

локаIIъних комп'ютерних мереж; супроводження систем

вiдеоконференцзв'язк}, супроводження автоматизованоi системи

документообiry; супроводження iншого програмного забезпечення; доступ до

електронних юридичних баз даних; оренда засобiв iнформатизацii;



модернiзацiя локалъноi комп'ютерноi мережi; пiдключення до мережi IHTepHeT;

розробка веб-сайтiв, ведення единого державного реестру судових рlшень,

веденнrI единоI бжи даних електронних адрес, HoMepiB факсiв (телефаксiв)

суб'ектiв владних повноважень тощо) лля мiсцевих та апепяцiйних судiв,

вищих спецiалiзованих судiв УкраiЪи. Служби судовоi охорони, ,Щержавнiй

судовiй адмiнiстрацii Украiни та територi€tльних управлiнъ Щержавноi судовоi

адмiнiстрацiТ Украiни вiд 26.оз.20t8 Nq 247118 iз додатками

1 1. Копiя ,Щоговору про надання посJrуг з

на б арк.;

централiзованого

послуг технiчноТ

фiзичних осiб- пiдприемцiв та громадських формувань

пiдприемства <Iнформацiйнi суловi системи) на 1 арк,;

пiдтримки мiсцевих загалъних судiв XapKiBcbKoi областi вiд 26.0з.20|9 Ns 24т-
адмiнiструваннrl мереж, iнформаuiйних pecypciB та

19 iз додатками на

|2. Копiя

Копiя витяry з Сдиного державного

осiб- пiдприемцiв та цромадсъких формуванъ державного

пiдприсмства <<Iнформачiйнi судовi системи) на 4 арк.;

|4. Копiя Стаryry державного пiдприемства <Iнформацiйнi судовi

системи)> зi змiнами на 11 арк,;

15. Копiя Свiдоцтва про реестрацiю платника податку на додаЕу

вартiстъ державного пiдприемства <Iнформацiйнi судовi системи) на 1 арк,

матерiали експертам доставленi запакованими в пакунки з полiмерного

матерiалу, порушень цiлiсностi пащункiв не виявлено, Отримана експертами

кiпькiстъ матерiалiв вiдповiдае тим, що зазначенi У супровiдних доку\,Iентах,

,Щля проведення дослiдженшI ttоставJIене питаннlI: <Чи е обrрунтованим

обрання переговорноi процедури при проведеннi Територiальними

управлiннями,щержавноi судовоi адмiнiстрачii Украiни, апеляцiйними

судами з розгляду цивiльних i кримiнальних справ, а також справ про

адмiнiстративнi правопорушення (апеляuiйними судами), апеляцiйними

13 арк.;

виписки з единого державного реестру юридичних осiб,

державного

реестру юридичних осiб,
13.

фiзичних



судами з розгляду адмrЕrстративних справ (апелячiйними

адмiнiстративними судами) та апеляцiйними судами з розгляду

господарських справ (апеляцiйними господарськими С}ДаМИ)l мiсцевими

адмiнiстративними судами (окружними адмiнiстративними судами) та

мiсцевимш госпоДарськими судами (господарськими С}ДаМИ)l Верховним

судом, Вищим антикорупцiйним судом, Службою судовоI охорони, Вищою

радою правосуддя закупiвлi послуг з централiзованого адмiнiстрування

мереж, iнформацiйних pecypciB та послуг технiчноi пiдтримки сулiв У

дер)Itавного пiдприсмства <<Iнформацiйнi суловi системи)> вiдповiдно до п.

2 ч. 7 ст. З та п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону УкраiЪи ,<Про публiчнi закупiвлЬ> вiд

25 грулня 201,5 року Nь 922_YIII (зi змiнами), а саме: якщо роботи, товари

чи послуги можуть бути виконанi, поставленi чи цаданi виключно певним

суб'сктом господаРювання за наявностi одного з таких випадкiв:

вiдсутнiсть конкуренцii з технiчних причин, яка мае бути документально

пiдтверджена замовником; icHye необхiднiсть захисту прав

iнтелекryальноТ власностi?

Враховуючи вищезазначене, змiст та обсяг матерiалiв, що надiйшли на

дослiдження, розумiючи змiст завдань та IIитанъ поставлених на вирiшенIuI

експертизи, виходячи iз положенъ п. 4.|4 Iнструкцii про призначенн,I та

проведеннrI судових експертиз та експертних дослiджень, затвердженоi

MiHicTepcTBoM юстицii Украiни 08.10.1998р. Ns 53/5, та Закону УкраiЪи (Прч

наукову та науково-технiчну дiяльнiсть> вiд 26.||.2015 р, (зi змiнами та

доповненнями), з метою забезпеченнrI tIовного та об'ективного дослiдження,

IIроведення дослiдження доручено експертам:

Щорошен ку Олександру Федо ровичу - директору Науково-дослiдного

iнстиryтУ iнтелектУальноI BлacнocTi нАпН Украiни, кандидату юридичних

наук, який мас вищу технiчну ocBiTy, вищу ocBiry у сферi iнтелекryалъноi

власностi, квалiфiкацiю судового експерта за,спецiалънiстю 13.3 .Щослiдження

пов'язанi з винаходами i корисними моделями; 13.4 Щослiдження, пов'язанi з

промисловими зразками; 13.6 ,Щоспiдження, пов'язанi з комерцiйними



(фiрмовими) найменуваннями, торговелъними марками (знаками для товарlв 1

послуг), географiчними з€вначеннями (свiдоцтво N9 9зз вiд 28,10,2005

(продовжено безстроково вiдповiдно до рiшення LEKK J\b 30 вiд 28.1t.2008).

стаЖ роботИ в сферi iнтелектУ€tлъноi впасностi З |997 РокУ, стаж судово-

експертноi роботи з 2002 року.

Петренку Сергiю днатолiйовичу (за погодженнrIм), якиЙ е патентним -

повiреним украiни (Свiдоцтво Jф З74 вtд28.|2.201-0 рОКУ, ВИДаНе 25.|2.201'0),

мае вицry технiчнУ ocBiTy, виЩУ юридичну ocBiTy, спецiальну виIIIу ocBiTy з

iнтелектуалъноi власностi, науковий ступiнъ кандидата юридичних наук,

наукове званнrI старший науковий спiвробiтник, квалiфiкацiю судового

експерта з питань iнтелектуальноi власностi, у тому числi за спецiалънiстю

|3.|.2 <Щослiдження пов'язанi з комп'ютерними програмами i компiляцiями

даниХ (базамИ даних)> (Свiдоцтво MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи Ns 1231 про

присвоення квалiфiкацii судового експерта, видане 08.07.2011 року, дiйсне до

,|3.L0.2О2З 
року), стаж роботи в сферi iнтелектуальноi впасностi та стаж

судово-експертноi роботи з 2002 року,

довIЩово-нормдтивнI доюrмЕнти тд лIтЕрдтурд,
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OCHOBHI ПОНЯТТЯ I ТЕРМIНОЛОГIЯ

лвmомаmuзована сuсmема Ооlуменmообizу суdу (дс!с) - сукупнiстъ

розподiлених комп'ютерних програм i вiдповiдних програмно-апаратних

комплексiв, визначених Положенням про автоматизоваЕу систему

докуменТообiгУ С}ДУl затвердженим Радою суддiв Украiни.

дdмiнiсmраmор вidкрumоzо сереdовulца €duноi cydoBoi iнформацiйно-

mелекомунiкацiйноi сuсmемu (dалi - OCITC) - державне пiдприемство <<Щентр

управлiння ,Щержавноi судовоiсудових cepBiciB>>, вiднесене до сфери

адмiнiстрацii Украiни (далi - ДСА УкраiЪи),

База DaHttx (компiляцiя dанuх) - сукупнiсть TBopiB, даних або будь-якоi

iншоI незалежНоi iнфорМацii У довiльнiЙ формi, в тому числi - електроннiй,

пiдбiр i розташування скJIадових частин якоi та Tf упорядкуванн,I е

резупьтатом творчот працi, i складовi частини якоi е доступними

iндивiдуально i можуть бути знайденi за допомогою спецiальноi пошуковоi

системи на ocнoBi електронних засобiв (комп'ютера) чи iнших засобiв,

органiзацiйно-технiчна система, що вiдповiдно до закону забезпечуе обмiн

документами (надсипання та отримання документiв) в електроннiй формi мiж

судами' мiж судОм та уIаСникамИ судовогО процесу, мiж уlасниками судового

процесу, а такоЖ фiксуваНня судоВого процесу i участъ УT асникiв судового

процесу у судовому засiданнi в режимi вiдеоконференцii; розширена

версiя АвтоматизованоI системи документообiгу суду,

система, в якiй реалiзуеться технологiя обробки iнформацii з використанн,Iм

технiчних i програмних засобiв.

Комп'юmерна проZршпа (KID - набiр iнструкцiй у виглядi слiв, цифр,

кодiв, схем, символiв чи у будь-якому iншому виглядi, виражених у формi,

придатнiй для зчитування

досягнення певноi мети або

комп'ютером,

результату (це

якi приводять його у дiю для

поняття охоплюе як операцiйну
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систему, так i прикJIадну програму, вираженi у вихiдному або об'ектному

кода9.

науково-

побутове

Посllуzч - будь-який предмет закупiвлi, KpiM ToBapiB i робiт, зокрема

транспортнi послуги, освоення технологiй, HayKoBi дослiдження,

дослiднi або дослiдно-конструкторсъкi розробки, медичне та

обслуговування, найм (оренда), а також фiнансовi та консулътацiйнi посrryги,

поточний ремонт.

Проzрамне забезпеченнЯ (П3, aHat. software) - процрамний засiб або iх

взасмопов' язана сукупнiсть.

проzрамно-апараmншй комплекс - сукупнiстъ технiчних та програмних

засобiв, що забезпечують робоry з електронними документами та шдготовку

iх до передавання на apxiBHe зберiгання.

супровid/супровоdсrcення проzрамноzо забезпечення процес

покращеннrI, оптимiзацii та виправленнrI дефектiв у програмному забезпеченнi

пiсля його вводу до експлуатацii.

тжнiчнuй adMiHicmpamop - особа, надiлена правами адмiнiстратора

автоматизованоi системи для забезпеченнrI il'технiчного функцiонуванн,I, яка

праIsос безпосередньо в судi, або вiдповiдний фахiвецъ адмiнiстратора

автоматизованоi системи, закрiплений за цiсю судовою установою,

Коршсmувач авmомаmuзованоi cllcmewu суддя, помiчник суддi,

працiвник апарату СУДУ, технiчний адмiнiстратор (на пiдставi наказу керiвника
tr

апарату суду).

У даному роздiлi даютъся визначення TepMiHiB, iнше тJIумачення яких у

рамках даного дослiдження неможJIиво,

ДОСЛIДЖЕННЯ
При проведеннi дослiдження згiдно до положенъ та вимог Iнструкцii шро

призначення та проведеннrI судових експертиз та експертних дослiджень та

Науково-методиtIних рекомендацiй з питанъ пiдготовки та призначенн,I

судових експертиз та експертних дослiдженъ використовувалисъ методи

дослiдження: емпiричнi (опис, спостереженнrI, експеримент) та логiчнi (аналiз,
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синтез, конкретизацiя, аналогiя, порiвняння) з урахуванням методичних

рекомендацiй щодо комплексних судово-експертних доспiджень

комп'ютерних про|рам, методологiчних основ судовоi експертизи об'ектiв

iнтелекту€tпьноi власностi.

Об'екти дослИження:

технiчно-експJIуатацiйна та договiрна документацiя, надана на

дослiдження (в паперовому виглядi).

,щовidково. !ля провеdення dослiduсення в pclJйkax порушtеноzо пumання €

dосmаmнiлt dослidсюення й аналtiз маmерiалiв, HadaHttx на dослiduсення у

часmuнi, u4о сmосу€mься поwuленоZо пumання,

Експерmu зdiйснююmь dослidасення, |рунmуючuсь на переконаннi у

docmoBipHocmi HadaHot на dослidження iнфорлwацit/вidоlwосmей. Перевiрка

наdаноi на dослiduсення iнфорллацii (dосmовiрнiсmь, повноmа mоъцо) не

вхоdumь do коtипеmенцii mа вidповidальносmi експерmiв.

Експерmu не несуmь зобов'жань по оновленню dослiduсення у вuпаdlgл

буdь-якtlх зtиiн BxidHttx dанuх пiсля dаmu вuконання/оформлення BucHoBt<y

експерmа, mакож не несуmь вidповidальносmi за збumкu i наслidкu, 1цо

моэюуmь вuнuкнуmч внаслid ок вuкорuсmання цьо 2о d о слid ження,

ДОСЛЦЖЕННЯ ЗА ПОСТАВЛЕНИМ ПИТАННЯМ

1. чи € обгрунтованим обрання переговорноi процедури при

проведеннi Територiальними управлiннями ,Щержавноi судовоi
t.

адмiнiстраuii Украiни, апеляцiйними судами з розгляду цивiльних i

кримiнальних справ, а також справ про адмiнiстративнi правопорушення

(апеляцiйними С}дами)l апеляцiйними судами з розгляду

адмiнiстративних справ (апелячiйпими адмiнiстративними судами) та

апеляцiйними судами з розгляду господарських справ (апеляuiйними

господарськими С}дами)л мiсцевими адмiнiстративними судами

(окружними адмiнiстративними судами) та мiсцевими господарськими

судами (господарськими сfдами)l Верховним судом, Вищим

Вищою радоюантикорупuiйним с}домл Службою судовоi охорони,
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правосуддя закупiвлi послуг з централiзованого адмiнiстрування мереж,

iнформацiйних pecypciB та послуг технiчноi пiдтримки судiв у державного

пiдприемства <<Iнформацiйнi суловi системи> вiдповiдно до п. 2 ч.2 ст. 40

виключно

з таких

яка ма€

певним субОектом

випадкiв: вiдсутнiсть

бути документально

захисту правнеобхiднiсть

Закону Украiни ,,Про публiчнi закупiвлil> вiд 25 грулня 2015 року лъ 922_

vпI (зi змiнами)о а саме: якщо роботио товари чи послуги можуть бути

виконанi, поставленi чи наданi

господарювання за наявностi одцого

конкуренцiТ з технiчних причин,

пiдтверджена замовником; icHye

iнтелекryальноi власносТi; та вiдповiдно до п. 2 ч. 7 ст.3 Закону Украiни

,<ПрО публiчнi закупiвЛil> вiД 25 грулня 2015 року Nь 922-VIII (зi змiнами)

придбання замовником ToBapiBo робiт i послуг, BapTicTb яких дорiвнюе або

перевищуе 50 тисяч гривень та € меншою за BapTicTb, що встановлена у п.

l та 2 ч. 1 ст. 3 Закону Украiни пПро публiчнi закупiвлЬ> вiд 25 грулпя

2015 рокУ Nь 922_VIII (зi змiнами), здiйсню€ться без застосування порядку

проведення спрощених закупiвель, а саме: вiдсутнiсть конкуренцii З

технiчних причин, яка мас бути документально пiдтверлжена замовником;

icHyc необхiднiсть захисту прав iнтелектуальноi власностi?

щля вирiшення питань було проведено аналiз нормативних akTiB, Що

стосуються цього питання i с чинними та дiючими в Украiнi, вивчено

матерiали, наданi на дослiдження.

Слiд зазначитИ, Що вiдповiдно до ст.13 Закону Украiни <Про гryблiчнi

закупiвлi>> вiд 25 грудн я 2015 року Ns 922-YIII (зi змiнами); <<закупiвлi пtоэюуmь

зdiйснюваmuся 1аляхол4 засmосування odHiei з maqLlx конкуренmнuх процеdур:

вidкрumi mор1u, mорzu з обллеuсеною учасmю, конltуреНmнuЙ dialloz. ЯК

вuняmок mа вidповidно Do умов, вuзначенuх у часmuнi dруziй сmаmmi 40 Закону,

зсuvrовнuкu моilсуmь засmосовуваmч переzоворну процеdуру заt<упiвлi>, У ч,1

сm.40 Закону YKpaiHu кПро публiчнi заlупiвлiу Bid 25 zруdня 20]5 pol{y ]Ф 922-

VIII (зi зл,ttна.r,,,tu) вu:lначено поняmmя переZоворноt процеdурu заt<упiвлi, а ccLfиe:

lз



вidповidно dо якоt заJ4овнuк уклаdае dozoBip про заl<упiвлю пiсля провеdення

переzоворiв щоdо цiнu mа iHu,tttx yJvtoB doeoBopy про заt<упiвлю з оdнuм або

кiлькопtа учаснuксtJ,ru процеdурu з акупiвлi >

Kpilt цьоео, вidповidно dо пункmу 2 часmuнч 7 сmаmmi 3 Закону YKpatHu

кПро публiчнi заl<упiвлi> Bid 25 zруdня 2015 року Ns 922-VШ (зi змiнамu)

прudбання зсllйовнuкоJv, moBapiB, робim i послуz, варmiсmь якL!х dорiвнюе або

перевuu4ус 50 muсяч ZpuBeHb mа € Jу|енUlою за варmiсmь, lцо всmановлена у

пункmi I mа 2 часmuнu I сmаmmi 3 Закону Украiнu <Про публiчнi закупiвлi> Bid

25 еруdня 2015 pol<Y м g22-VШ (зi злtiнапtu), зdiйснюеmься без засmосування

поряdlу провеdення спроlценLш закупiвель, у разi: якu4о робоmu, mоварu чu

послуZu йоuсуmь буmu BuKoHaHi, посmавленi чu HadaHi вuкпючно певнulчt

суб'екmом еоспоdарювання за наявносmi odHo?o з makLtx вuпаdкiв:

преdмеm закупiвлi поляZа€ у cmBopeHшi або прudбаннi вumвору

Jwuсmецmва або xyd оэtсньо?о вuконання ;

уклаdення dоzовору про закупiвлю з перемоilсцеJй архimекmурноzо або

fuluсm е цько z о ко Hlyp су ;

вidсуmнiсmь конt<уренцit з mехнiчнttх прuчuн, яка ма€ буmu

d окуменmально пidmверdJtсена з сlJиовнuком ;

t с ну е н е о бх i d Hi сmь з clxuc mу пр а в iнmел екmу шtьн oi в л а с н о с mi ;

уклаdення dozoBopy про закупiвлю з посmачсlJlьнl,tкоJчt "ocmaшHboi наdit"

на посmачання елекmрuчноt eHepzii або прuроdноzо zсву. 
t,

Вiдповiдно до cT.l5r Закону УкраiЪи <Про судоустрiй i статус суддiв> rrl.

У cydax, ВutцiЙ padi правосуddя, ВutцiЙ квшiфiкацiйнiЙ Koлticii cyddiB YKpaiHu,

fерэtсавнiй суdовiй аdмiнiсmрацit ykpatHu, lx oplaшclx mа пidрозdiлах

функцi о ну е е d uн а су d о в а iH ф орм ацiйн о -m ел еко пtу н iкацiйн а с uс mем а )).

на виконання вимог Закону Украiъи <про судоустрiй i статус суддiв),

положень Кримiнального процесуального кодексу УкраiЪи, Щивiльного

процесуального кодексу УкраIни рiшенням Ради суддiв Украiни вiд 2б.11.2010

J\b з0 (зi змiнаМи i допоВненнrIмИ, внесенИми рiшеНнями Ради суддiв Украiни),

затвердж ено Полоilсення про авmомаmuзовану сuсmеJvlу dокуменmообizу суdу.
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Вiдповiдно

авmомаmuзована

до Положення

сuсmема - сукупнiсть

(зi змiнами

комп'ютерних

та доповненнями),

про|рам i вiдповiдних

програмно-апаратних комплексiв сулiв та,ЩержавноI судовоi адмiнiстрацii

украiни (даrri _ дсд украiни), шо забезпечуе функцiонування документообiry

СУДУ, обiг iнфОрмацii мiж судами рiзнИх iнстанЦiй та спецiалiзацiй, передачу

iнформацii до центр€Lльних баз даних залежно вiд спецiалiзацii судiв, захист

вiд несаНкцiонованогО доступУ тощо, що вхоДять дО скJIадУ единоi судовоТ

iнформачiйноi системи (дшi _ еСС), та забезпечуютъ виконання завданъ,

визЕачених Положенням, в тому числi таких як:

функцiонуваннrl документообiry суду та органiв системи правосуддя;

обмiн iнформацiею мiж ними та з iншими органами державно1 влади;

централiзованою базою даних судовоi влади;

iнформаuii за допомогою офiцiйного веб-порталу
обмiн з единою

ОIIРИJIЮДНеННЯ

СудовоТ вJIади УкраiЪи;

захист iнформацii вiд несанкцiонованого доступу, тощо,

Пiдгryнктом 5 пiдроздiлу 1.2 Роздiлу I Положення аdмiнiсmраmором

автоматИзованоi системИ (адмiнiсТратоР CCIC) та единоi судовоi

АСДС та iнших пiдсистем;

сулiв та органiв системи

,Щержавне пiдприемство <Iнформацiйнi судовi системи>, Дпя функцiонуванн,I

автоматизованоi системи документообiry та iнших пiдсистем adMiHicmpamop

(ДП <Iнформацiйнi суловi системи))) зdiйснюе:

технiчний супровiд та пiдтримку працездатностi дсдс та iнших

пiдсистем в цiлому, згiдно з вимогами Положення;

створення, вдосконаJIення та супроводження

адмiнiструваIIня централiзованих pecypciB

правосуддя, надання до них доступу;

забезпеченнrI зберiгання та захисту даних централiзованих pecypciB, у

тому числi шляхом визначення концепцii захисту

ДостУпУтазасобiвiметоДiвзабезпеЧеНняцiлiсностiiх

вiд несанкцiонованого

баз даних;
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координацiю i супроводженн,I створення

iнформацii iнформацiйно-телекомунiкацiйноi

комплексноi системи захисту

системи в органах, що

як складову iнформацiйно-використовують АСДС та iншi пiдсистеми,

телекомунiкацiйноi системи;

затвердження, единоi полiтики безпеки

обов'язкових до застосування цими органами;

використання АСДС,

пiдтримку cepBicy обмiну облiково-статистичними та реестрацiйно-

контрольними картками, електронними документами суду, органу системи

правосуддя з IýД У вiдповiдностi до протоколiв обмiну, затверджених

адмiнiстратором;

викбнання цих та iнших функцiй, передбачених Положенням та взятими

на себе договiрними зобов'язаннями.

вiдповiдно до вимог Положення <<технiчнuй супровid mа пidmрuJу,ка

працезdаmносmi дсдс, моdуля авmомаmuзованоzо розпоdiлу mа iHu,ttlx

пid сuсmем, з d iйснююmься аdмiнiсmраmорол4 на пid сmавi d ozoBopiB ...>>.

Протягом ocTaHHix poKiB ,Щержавним пiдприсмством <Iнформацiйнi

судовi системи)) в мiсцевих загальних судах здiйснюстъся:

пiдтримка працездатностi JIокальних обчислювztпьних мереж

(перепроектовуеться за необхiднiстю iснуюча iерархiчноi кабельноi системи,

що включае в себе Bci необхiднi пасивнi та активнi компоненти для створення

середовища передачi iнформацiт за технологiею Ethernet з проIryскною
t"

здатнiстю 100 Mbit/ceK; налагоджуються мережевi iнтерфейсп та правила

комутацii пакетiв для робочих станцiй, cepBepiB та iншого мережевого

обладнанIuI з метою здiйсненнrl надiйного та безпечного обмiну iнформацiею в

локальнiй обчислювалънiй мережi) ;

супроводження пiдключення до BcecBiTHboT мережi IHTepHeT та

пiдтримуетъся доступ до всесвiтньоi мережi IHTepHeT шляхом отримання

замовником доступу до гпобальноi iнформацiйноi системи з використанням

техЕологiй ADSL, Ethernet, FiЬеr Optic Channel;
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пiдтримка працездатностi маршрутизаторiв cTBopeHH,I резервних копlи

системних нЕLJIаштуванъ та вiдновJIення пiсля збоiв, оновленнrI внутрiшнього

ПЗ. структури KoMyTaTopiB за наявностi мережевого кластеру.

забезпечення гtоштовими скриньками працiвникiв судiв за допомогою

поштових лок€tJIьних та глобалних cepBepiB;

пiдтримка IIрацездатностi логiчноi структури обмiну даними за

допомогою вiртуальноТ приватноi захищеноi мережi (vPN).

пiдтримка працездатностi единоi мережi передачi даних абонентiв з

використанням кодованих вiртуа;rьних каналiв Здiйснення монiторинry

працездатностi та збору статистичних показникiв активного мережевого

обпаднання за допомогою сгrецiалiзованоi системи монiторинry, налаштування

та пiдтримка Ti працездатностi (проведення вiддzlленоi дiагностики серверних

систем, у разi необхiдностi оптимiзацii роботи у вiдповiдностi до технiчних

характеристик для забезпеченIuI надiйноi та ефективноI роботи; забезпеченн,I

необхiдних технiчних заходiв для виявленнi комп'ютерних BipyciB з метою ix

лiквiдацii; забезпечення монiторинry технiчноi працездатностi сулi

вiдповiдного серверного обладнання, комутуючого обладнання лок€lльних

обчислЮваJIьниХ мереж, маршруТизаторiВ та модемiв пiдключених до мережi

IHTepHeT; забезпеченнrI монiторинry використання

доступу до мережi IHTepHeT);

спiвробiтниками суду

адмiнiструваннrl баз даних та забезпеченнrI обмiну iнформаuiсю мiж
l.

центральноi базою даних та покЕtпьними базами даних (зберiгання та

пiдтримка в акту€lлъному cTaHi баз даних; захист баз даних вiд знищення,

пошкодженнrI або несанкцiонованого доступу; забезпеченнrI надсилання

судовиХ рiшенЪ до единОго державногО реестру судових рiшень);

посJrуги технiчноi пiдтримки (консулътацiйна пiдтримка; поточне

адмiнiстрування мережевого обладнання; поточне адмiнiстрування серверного

обладнання (контролери домену, поштовi сервери, сервер автоматизованоi

системи документообiry).
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З метою н€шежного функцiонування CCIC на виконанIuI вимог чинного

законодавства з питань технiчного захисту iнформацiТ, договiРнОi

документацii .Щержавним пiдприсмством <Iнформацiйнi судовi систеМи)

надане Замовнику обладнання для забезпеченнrI про|рамно-технiчнОi

платформи обробки даних.

Вiдповiдно до змiн, в судах Украiни, а також у Вищiй радi правоС}ДДЯl

Вищiй квалiфiкацiйнiй KoMicii суддiв УкраiЪи, Щержавнiй судовiй

адмiнiстрацiТ Украiни, iх органах та пiдроздiлах зdiйснено mесmовuЙ реuсъtwt

експлуаmацii CduHot cydoBoi iнформацiЙно-mелекоJйунiкацiЙноt сuсmемu, 1цО

проdовсrcуеmься у склаdi насmупнuх пidсuсmели (моdулiв):

единий контакт-центр судовоi влади Украiни;

Сдина пiдсистема управлiння фiнансово-господарськими процесаМИ;

Офiцiйна електронна адреса (Електронний кабiнет);

Офiцiйний веб-портал <Судова влада УкраiЪш;

единий державний реестр судових рiшень;

Електронний сул;

Автоматизований розподiл ;

Судова статистика.

Наказом Голови ДСА УкраiЪи вiд 13 квiтня 2018 року Jф 168

затверджено Концепцiю побуdовu еduноt суdовоt iнформацiйноt-

mелекоJчtунiкацiйноt сuсmемu, якою визначена структур1 органiзацiя та."

принципи побудови CCITC з використанням суIасних програмно-технiчних

засобiв. Наказом ДСА УкраiЪи вiд 07 листопада 2019 року Jф 1096

затверджено Концепцiю побуdовu 1CITC (у новiй реdакцit).

Побудова CCITC передбачае автоматизацiю дiлових процесiв,

включаючИ процесИ докуменТообiry, розгляд судових сrrрав, скJIадання

оперативноi та ана-гriтичноi звiтностi, надання iнформацiйноi допомоги суддям,

а також процесiв, якi забезпечують фiнансовi; майновi, органiзацiйнi, кадровi

та iнформацiйно-телекомунiкацiйнi потреби органiв судовоI влади.
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засобами eclTc здiйснюеться створення, зберiгання та використання

електронних судових справ, забезпечення регламентованого доступу до

судових справ судам та учасникам судового процесу, збiр та аналiз даних

щодо розгляду судових справ, розрахунок та облiк фiнансових витрат тощо,

Концепцiя побудови CCITC визначае:

принципи створення CCITC;

стратегiю формування, функцiонування та розвитку iнформацiйно-

аналiтичного забезпеченнrI дiялъностi судiв, органiв та установ системи

правосуддя;

методи та засоби забезгrеченнrl iнформацiйно-аналiтичноi пiдтримки

процесiв пiдготовки, прийняття та контролю виконаннrI управлiнсъких рiшенъ

шляхоМ автоматИзованогО збору, накопичення, обробки, ана:liзу iнформацii,

у концепцii побудови eclTc визначенi структура, органiзацiя та

шринципи побудови сCITC з використанням сr{асних програмно-технlчних

засобiв.

вiдповiдно до Закону Украiъи кпро судоустрiй i стаryс суддiв),

процесуального законодавства Укратни cclTc мае забезпечити:

ведення електронного дiловодства, в тому

документiв у межах вiдповiдних органiв та установ

вхiдних i вихiдних документiв та етапiв iх руху;

iнформацii;

централiзоване захищене зберiгання судових справ, процесуальних,..

iнших документiв та iнформачii в сдинiй базi даних;

захищене зберiгання, автоматизоваЕу аналiтичну i статистичну обробку

збереження судових справ та iнших документiв в електронному архlв1;

обмiн документами та iнформацiею (надсилання та отриманн,I

докуменТiв та iнформаЦiТ, спiльНа робота з документами) в електроннiй формi

мiж судами' iншими органами системи прбвосуддц, учасниками судового

числi рух електронних

та мiж ними, реестрацiю

процесу, а також проведення вiдеоконференчii в режимi реального часу;
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автоматизацiю роботи судiв, органiв та установ системи правосуддя, в

тому числi, автоматизоване формування в режимi реального часу основних

аналiтичних показникiв дiялъностi ;

автоматизацiю процесiв ведення бухгалтерського, статистичного,

кадрового облiку, формування та консолiдацiт фiнансовоi, статистичноi та

управлiнсъкоi звiтностi; автоматизацiю процесiв ппануванн,I та виконанIuI

бюджетiв;

формування i ведеЕIUI суддiвського досъс (досъс кандидата на посаду

суддi) в електроннiй формi;

вiддалений доступ користувачiв cclTc до будь_якоi iнформацii, що в

нiй зберiгаетъся, в електроннiй формi вiдповiдно до диференцiйованих прав

доступу;

визначення суддi (суддi-доповiдача) Для розгляду KoHKpeTHoi справи у

порядку, визначеному процесу€rпьним законом;

визначеНня rrрисЯжниХ дJUI судоВого розгляДУ з числа осiб, якi BHeceHi до

списку присяжних;

вiдбiр кандидатури арбiтражного керуючого у справах про банкрутство;

розподiл справ у Вищiй квалiфiкацiйнiй KoMicii суддiв Украrни, Вищiй

радi правосуддя, iх органах;

аудiо- та вiдеофiксацiю судових засiданъ, засiдань Вищоi

ква;liфiкаuiйriоi koMicii суддiв Украiни' Вищоi Ради правосуддя, ii органiв,'tx" 
t

транслюВаннЯ в мережi IHTepHeT у порядку, визначеНОI\dу законом; - ведення

единого державного реестру судових рiшенъ;

веденнrI единого державного реестру виконавчих документiв;

функцiонуваннrl офiцiйного веб-портапу судовоТ влади Украiни, веб-

сайтiВ Вищоi РадИ правосуДдя та Вищоi квалiфiкацiйноI KoMicii суддiв Украiни;

функцiонування единого контакт-центру для управлiння запитами,

iншими зверненнями;

можливiсть автоматизованоi взаемодii eclTc з iншими

автоматизованими, iнформаuiйними, iнформачiйно-телекомунiкацiйними
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системами органiв та установ системи правосуддя, органiв правопорядку,

MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни та пiдпорядкованих йому органiв та установ;

можливiсть учасникам справи брати участь у судовому засlданнl в

режимi вiдеоконференцii;

iншi функцii, передбаченi Положенням про eclTc,

СCITC е централiзованою системою з гiбридною

архiтектурою. особливiстю цiеi архiтектури е розмежуваннrI

захищеного середовищ, а також, наявнiсть територi€tльно

пiдсистем, якi взаемодiють з центр€tлъною системою через iнформацiйну шину

обмiну даними та забезпечують автономне функцiоIrуванIuI автоматизованих

систем у територiально вiддалених судах та органах i установах системи

правосуддя при аварiйних збоях в канаJIах зв'язку,

Що складу цiлъовоi архiтектури CCITC входять:

1. Щентралъна система обробки та зберiгання даних,

2. Захищена телекомунiкацiйна мережа,

3. Iнформацiйно-телекомунiкацiйнi системи автоматизацii дiяльностi

судiв, органiв та установ системи правосуддя,

4. Комплексна система захисту iнформацii,

KpiM того, на виконанIuI вимог Указу Президента УкраiЪи <Про

стратегiю реформування судоустрою, судочинства та сумlжних правових

iнстиryтiв на 2015-20116 роки) та Концепцii оптимiзацii iнфраструктурч

забезпеЧеннЯ органiВ судовоТ влади, схваленОi РадоЮ з питань судовоТ

реформи 28 грулн я2Ot5 рокУ, з метою забезпечення реалiзацiI Закону Украiни

кПрО внесеннЯ змiН дО ГосподаРськогО процесуального кодексу Украiни,

Щивiльного процесуаJIъного кодексу УкраiЪи, Кодексу адмiнiстративного

судочинства Украiъи та iнших законодавчих akTiB) у частинi створення та

н€Lлежного функцiонування Сдиноi судовоi iнформацiйно-телекомунiкацiйноi

системи Наказом дсд Украiъи <про забезпечення створення

функцiонування единоi судовоI iнформацiйно-телекомунiкацiйноi системи)

розподiленою

вiдкритого та

розподiлених

вiд 07.11.2019 Ns 1096 Пiдприемство визначено Ддмiнiстратором CCITC,
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судовi

ДлЯ забезпеЧеннЯ безперебiйноi роботи судовоI системи будъ-яка

система електронного суДу повинна TicHo iнтегруватися з iнформацiйною

системою, вже iснуючою у судах Украiъи. На съогоднiшнiй день

пiдприемством напрацьовано унiкалъний досвiд щодо обробки значних

масивiв даних, розробки форматiв та протоколiв обмiну даними у

електронному виглядi, реалiзацii та впровадження центр€rльних cepBepiB

обмiну повiдомленнями та вiдповiдних електронних cepBiciB, створення

вiдповiдних iнтерфейсiв користувача та вирiшення технiчних та

органiзацiйних питань

що, використовуючи

можливiсть створити

у нацiонЕLllьному масштабi. Тому слiд зверIryти увац,

надбаний досвiд та технологiт, Пiдприемство мае

таку iнтеграцiю, не порушуючи налагоджених

виробничих процесiв у судах.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що ДI <Iнформацiйнi

системи)) первинним постач€Lльником послуг засобами

автоматизованоi системи документообiry сУДУ, KpiM цього, Пiдприемством

реалiзовано повний набiр механiзмiв, що забезпечуе надання зuвначених

послуг.

застосування переговiрноi процедури зумовлено тим, що можлива змlна

адмiнiстратора сCIC скорiш за все унеможливить супроводження та технiчну

пiдтримку QCIC, що у свою черry lrризведе до призупинення автоматичноi

вiдправки рiшень до единого державного реестру судових рiшень, збiлъшенrrя
ii

навантаЖення на спiвробiтникiв суду для веденrrя iнформацiйно-довiдковоi

роботи у судi, виникнення необхiдностi в конвертацii даних, що

накопичув€UIися в QCIC, усюIаднення роботи з центрztльною базою даних, яка

мiститъ Bci документи, що створюютъся у судовiй системи, Також

використання iншого програмного продукту може привести до зупинки

обмiну даними мiж сулами загальноi юрисдикцii та органами досудового

слiдства, що у свою чергу на певний перiод (до створення вiдповiдних умов)

призведе до tlовноi зупинки функцiонування CCIC,
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Вiдповiдно до пункту 2 частини

гryблiчнi закупiвлi>> вiд 25 Iрудня

переговорна ttроцедура

замовником як виюIток у

якщо роботи, товари чи посJrуги можутъ бути виконанi, поставленi чи

наданi виключно певним суб'ектом господарювання за наявност1 одного з

послуги (посrryг) дорiвrтюе або перевищуе 200 тисяч гривень, а робiт _ 1,5

мiльйона |ривень; 
tr

2) до замовникiв, визначених пунктом 4 частини ПеРШОi cTaTTi 2 ЦЬОГО

Закону, за умови що BapTicTb предмета закупiвлi товару (ToBapiB), послуги

(послуг) дорiвнюе або перевищуе 1 мiпъйон гривень, а робiт - 5 мiлъйонiв

|ривень;

з) дО замовниКiв, визначениХ частиноЮ першою cTaTTi 2 цього Закону,

якi здiйснюютъ спрощенi закупiвлi вiдповiдно до цього Закону таlабо

укJIадаютЪ договорИ беЗ використання електронноi системи закупlвель

вiдповiдно до частин другоi, третьоi i сьомоi цiеi cTaTTi.

другоi cTaTTi 40 Закону УкраiЪи <Про

2015 року Jф 922,УIШ (зi змiнами)

це процедура, що використовуеться
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KpiM цього, вiдповiдно до ггункту 2 частини 7 cTaTTi 3 Закону Украiни

<Про публiчнi закупiвлi>> вiд 25 грудня 20|5 року Jф 922-VIII (зi змiнами)

придбання замовником ToBapiB, робiт i послуг, вартiстъ яких дорiвнюе або

перевищуе 50 тисяч гривенъ та е меншою за BapTicTb, що встановлеIIа у пунктi

I та 2 частини 1 oTaTTi 3 Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi> вiд 25

грудня 2о|5 року Jt 922-УIII (зi змiнами), здiйснюетъся без застосуваннrI

порядку проведення спрощених закупiвель, у разi:

якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконанi, поставленi чи

наданi виключно певним суб'ектом господарювання за наявност1 одного з

таких випадкiв:

предмет закупiвлi поJIягае у cTBopeHHi або придбаннi витвору мистецтва

або художнього виконаннrI;

укладення договору про закупiвлю з переможцем архiтектурного або

мистецького конкурсу;

вiдсутнiсть конкуренцiт з технiчних причин, яка мае бути документ€lльно

пiдтверджена замовником;

icHyc необхiднiсть захисту прав iнтелектуальноi власностi;

укJIадення договору про закупiвлю з постач€UIьником "останньоi надiТ"

на постачаннrI електричноi енергii або природного гЕву

Вiдповiдно до частин 4-б cTaTTi 40 Закону, за результатами проведених

переговорiв з учасником (учасниками) процедури закупiвлi замовник приймае"" 
t

рiшення про HaMip укласти договiр про закупiвлю та вiдповiдно до частини 7

cTaTTi З Закону у разi здiйснення закупiвлi у випадках, передбачениХ цiеЮ

частиною, замовник обов'язково оприлюднюс в електроннiй системi

закупiвель вiдповiдно до cTaTTi 10 цього Закону звiт про договiр про закупiвлю,

укладений без використаннrI електроннот системи закупiвель.

слiд зазначити, Що деякi з перелiчених випадкiв не е взаемовикJIючними.

так вiдсутнiсть конкуренцiт з технiчних причин може iснувати одночасно з

необхiднiстю захисту прав iнтепектуальноi власностi на продукти чи

техноJIогii, що створюються (передаються) пiдчас закупiвлi ToBapiB чи послуг,
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цi обставини не викJIючаютъ одна оДНУ, а в деяких випадках с

взаемопов'язаними. В такому разi можуть iснувати принаймнi двi uiдстави для

обцрунтування саме пер еговорноi процедури закупiвJIi.

Вiдповiдно до частини 1 cTaTTi 8 Закону УкраiЪи <Про авторське право i

сумiжнi права, комп'ютернi програми е об'ектами авторського права. Все

зzвначене вище програмне забезпеченнrI, комп'ютернi програми з

вбудованими модулями, права iнтелектуальноi власностi, права на якi

передано Ш <Iнформацiйнi суловi системи), мають ознаки об'ектiв

по-rrерше, вiдповiдно доавторсъкого права. I-{e пiдтверджуеться тим, що

наданих на дослiдження документiв, вони маютъ об'ективrту форму свого

вираження, а по-друге, наданi на дослiдження документи не мlстять

iнформаЦii, яка б спросТовувала наявнiсть творчоi працi при ix cTBopeHHi.

Вiдповiдно до п. 18 Постанови Пленуму Верховного суду Украiни ((<",>

якu4о не dовеdено iHttle, резульmаm iнmелекmуальноt diяльносmi вваэrcа€mься

сmворенulи mворчою працею >.

господарювання з метою здобуття завдяки вJIасним досягненшIм переваг над

iншимИ суб'ектамИ господаРювання, внаслiдок чого споживачi, суб'екти

господарювання мають можливiстъ вибирати мiж кiлькома IIродавцями,

покупцями, а окремий суб'ект господарювання не може визначати умови

оборотУ ToBapiB на ринкУ. Таке визначеНня випливае з поняття ((конкуренцш)>_

визначеномУ Законом УкраiЪи <Про захист економiчноТ конкуренцiЬ>,

КонкуренцiЯ може бути вiдсутня У випадку неможJIивостi отримання

рiвноцiнноI посJIуги чи товару, що зумовлено рядом факторiв, Як то

застосування специфiчноi технологii, використаннrI прав iнтелекryальноi

власностi тощо. Враховуючи викJIадене, запланована закупiвля

характеРизустьсЯ саме вiдсутнiСтю конКурентосПроможних пропозицiй як з

технiчних причин, так i з причин необхiдностi захисту прав iнтелекту€tльноi

власностi на програмне забезпечення.
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.щокументами, що пiдтверджуе наявнiсть умов застосування

переговорнот процедури закупiвлi з пiдстав вiдсутностi конкуренцii (у тому

числi з технiчних причин) на вiдповiдному ринку, внаслiдок чого договiр про

закупiвлю може бути укладено лише з одним постачапъником, за вiдсутностi

при цьому €tльтернативи, можуть вважитися Накази дсд вiд 07,11,20l-9

Ns 1096, вiд 28.02 .202о J$ 99, вiд 28.02.3030 Ns 99 Та ВiД З|.0З.2020 Jф149'

укJIаденими договорами: про закупiвлю 11ослуг за державнi кошти (послуг з

системногО супроводУ програмногО забезпеченн,I документообiry,

централiзованого адмiнiстрування мереж, iнформацiйних pecypciB та технiчноi

пiдтримки мiсцевих загальних судiв) вiд 06.09.2012 JФ 540-12; про закупiвлю

посJrуГ з центр€tлiзованого адмiнiстрування мереж, iнформацiйних pecypciB та

посJryг технiчноi пiдтримки мiсцевих загалъних судiв за державнi кошти вiд

20.06.2012 Ns 229; про надання послуг У сферi iнформацiйних технологiй i

стосовно комп'ютерноi технiки, iнших, H.B.i.y вiд 22.02.20tб Ns 54-16; про

наданнrI посJIуг у сферi iнформацiйних технологiй i стосовно комп'ютерноТ

технiки, iнших, H.B.i.y вiд 1б.05.20tб Ns 267-|6; про закупiвлю послуг

центрапiзованого адмiнiструванIul мереж, iнформацiйних pecypciB та посJryг з

технiчнот пiдтримки комп,ютерною програми (д_3) вiд 2б.05.20]17 Ns 380\17;

про надання послуг з централiзованого адмiнiстрування мереж, iнформацiйних

виконавцем в умовах

pecypciB та послУг технiчноi пiдтримки мiсцевих загаJIъних судiв Харкiвсъкоi

областi вiд 26.03 .2019 ЛГs 24т-19,

KpiM цъого, надання з€}значених послуг iншим

певного дефiциту часу, оскiлъки система вже впроваджена в дlялънlстъ 1

перерви в iT обсrryговуванi е неприIryстимими, ймовiрнiше за все, бУд,

потребувати залученЕя додаткового персонЕlлу, що призведе до збiлъшення

вартост1 послуг.

За резуЛътатоМ аналiзУ нzUIвниХ та виявлених вiдомостей, враховуючи

наведене вище, урахувавши yci cyTTcBi факти, тiею мiрою, якою вони

представленi в матерiалах, що надiйшли на дослiдження, за результатом

проведення повного дослiдження (в межах поставленого питання), на пiдставi
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спецi€tлъних знань (в межах компетенцii) експертiв, зроблено висновок про те,

що обрання переZоворноt процеdурu закупiвлi прu провеdеннi Терumорiальнuлtu

управлiннялtu,,Щерсюавноt суdовоi аdмiнiсmрацit Украiнu, апеляцiйнI,'Jйu суdсtJч,u

з розzляdу цuвiльнtlх i крuлtiнсlльн\,lх справ, а mакоэtс справ про

adMiHicmpamuBHi правопоруlаення (апеляцiЙнIlJуlu cydaMu), апеляцiйнutиu

cydawtu з розzляdу adMiHicmpamuBлl,tx справ (апеляцiйнuл|u аdмiнiсmраmuвнuJv,u

суdамu) mа апеляцiйнчjvru cydaMu з розzляdу zоспоdарськuх справ

(апеляцiйнufuru zоспоdарськuмu суdамu), мiсцевuwtu аdмiнiсmраmuвнuлпu суdаtwu

(окружнuпtu adMiHicmpamulHufutu суdамu) mа мiсцевчмu zоспоdарськufutu

суdапtu (zоспоdарськuмu суОuwu), Верховнuлt суdолt, Вuu4uлw анmuкорупцiйнuwt

cydoM, Слуuсбою cydoBot охоронu, Вutцою раdою правосуddя заt<упiвлi послуz з

ценmралiзованоzо аdллiнiсmрування Jvtepectc, iнфорл,tацiйнuх pecypciB mа послуz

mехнiчнОi пidmрuмкч cydiB у dерЖавноZо пidпрuелtсmва кIнформацiйнi cydoBi

сuсmеJvlu)) вidповidно dо п. 2 ч. 2 сm. 40 Закону YKpaiHu кПро публiчнi

закупiвлi> вid 25 zруdня 2015 pol<y м 922-IцП (зi змiнамu), а cclмe: якu4о

робоmu, mоварu чu послуZu моuсуmь буmu BuKoHaHi, посmавленi чu HadaHi

вuкпючно певнuful су6'екmом zоспоdарювання за наявносmi odHozo з mакl,Dс

вuпаdкiв: вidсуmнiсmь конltуренцii з mехнiчнuх прuчuн, яка ма€ буmu

dокупtенmально пidmверdасена зсLlйовнuкоJчt; icHy€ необхidнiсmь захuсmу прав

iнmел екmу альн о i власно сmi, е о бтрунmо BaHuJvt

Kpiпt цЬоzо, вidповidНо dо пунКmу 2 часmuнu 7 сmаmmi з Закону Украtнu

кПро публiчнi заl<упiвлi> вid 25 zруёня 2015 року Ns 922-VШ (зi змiнамj 
t

прudбання зшvrовнuкоJvl moBapiB, робim i послуz, варmiсmь якuх dорiвнюе або

перевulцуе 50 muсяч ZpuBeHb mа € менu,tою за варmiсmь, lцо всmановлена у

пункmi l mа 2 часmuнч ] сmаmmi з Закону Украtнu <про публiчнi закупiвлt> Bid

25 zруdня 20]5 року м 922-VШ (зi змiнамu), зdiйснюеmься без засmосування

поряdt<у провеdення спроlценtlх заl<упiвель, у ржi: якIцо робоmu, mоварu чu

послуZu моасуmь буmu BuKoHaHi, посmавлаli чu HadaHi вuкJtючно певн|,LJvl

суб'екmом zоспоdарювання за наявносmi оdноZо з mакuх вuпаdкiв: вidсуmнiсmь
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конl<уренцii з mехнiчнuх прuчuн, яка л|а€ буmu dокуменmсIльно пidmверdэюена

зсtJvlовнuкол,t; icHye необхidнiсmь захuсmу прав iнmелекmуальноi власносmi.

висновок

Обрання переговорноi процедури закупiвлi при проведеннi

ТеритоРiал ьниМи управЛiннямИ ЩержавНоi судовоТ адмiнiстрацiТ УкраiЪ ио

апеляцiйЕими судами з розгляду цивiльних i кримiнаЛьнИХ СПРаВ, z

також справ про адмiнiстративнi правопорушення (апеляцiйними

с}дами)l апеляцiйними судами з розгляду адмiнiстративних справ

(апеляцiйними адмiнiстративними судами) та апеляцiйними судами з

розгляду господарських справ (апеляцiйними госцоДаРСЬКИМИ С}ДаМИ)l

мiсцевими адмiнiстративними судами (окружними адмiнiстративними

судами) та мiсцевимИ господаРськимИ судамИ (господарськIIilIII судаrrll),

ВерховниМ судом' ВищиМ аптикоРупцiйниМ судом, Службою судово[

охорони закупiвлi послуг з централiзованого адмiнiстрування мереж,

iнформацiйних pecypciB та послуг технiчноi пiдтримки судiв у державного

-пiдприемства <<Iнформацiйнi суповi системи> вiдповiдно до п. 2 ч. 2 ст.40

ЗаконУ Украiни <<Про публiчнi закупiвлЬ> вiд 25 грулня 2015 року Nь 922_

чпI (зi змiнами)о а саме: якщо роботи, товари чи послуги можуть бути

виконанi, поставленi чи наданi виключно певним субОектом

господарювання за наявностi одного з таких випадкiв:

О вiдсутнiсть конкуренцii з технiчних причин, яка мае бути

документально пiдтверджена замовником;

О icнyc необхiднiсть захисту прав iнтелектуальноi власностi,

е обrрунтованим.

11piM цього, у разi здiйснення закупiвлi у випадкахо передбачених п.

2 ч. 7 ст. 3 Закону Украiни ,<Про публiчнi закупiвлЬ> вiд 25 грулня 201,5

року Nь 922_VIII (зi змiнами)о а саме: якщо роботи, товари чи послуги

можуть бути виконанi, поставленi чи наданi виключно певним суб'сктом

з таких випадкiв: вiдсутнiсть
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конкуренцlr з технiчних причин, яка мас бути документально

пiдтверлжена замовником; icHyc необхiднiсть захисту прав

iнтелекryальноi власностi, замовник обов'язково оприлюднюе в

електроннiй системi закупiвель звiт про договiр про закупiвлю,

Сергiй ПВТРЕНКО
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