
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Код ДК 021:2015 72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням (послуги з постачання 

оновлень комп’ютерної програми «Інпроект – Випуск Кошторисів» (КП «ІВК», програмна продукція)) 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб 

Сумського державного університету та норм чинного законодавства, надання послуг з постачання 

оновлень комп’ютерної програми «Інпроект – Випуск Кошторисів» Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Інпроект» обґрунтоване наступним чином: 

«Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі − Закон) переговорна процедура 

закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, якщо послуги можуть бути надані виключно 

певним суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків, передбачених п. 2 ч. 2 статті 40 

Закону. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про авторське право та суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-

XII (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text) комп’ютерна програма це набір інструкцій у 

вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, 

придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або 

результату. В свою чергу, оновлення комп’ютерної  програми − стала версія комп’ютерної програми 

(протестована розробником та/або користувачами щодо коректності її роботи), яка забезпечує 

виконання не менше однієї з таких умов: суттєво оптимізує роботу комп’ютерної програми; виконує 

необхідні додаткові функції, а також нові функції захисту, яких немає у попередній версії комп’ютерної 

програми. Відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2243) комп’ютерні програми належать до об’єктів права 

інтелектуальної власності. Згідно зі ст. 8, 18 Закону України «Про авторське право та суміжні права» 

комп’ютерні програми відносяться до об’єктів авторського права та охороняються як твір. Документом, 

що засвідчує авторське право на твір відповідно до Порядку державної реєстрації авторського права і 

договорів, які стосуються права автора на твір, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27.12.2001 р. № 1756 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF#n16), є свідоцтво. 

Авторське право становлять особисті немайнові права автора і майнові права на твори. У 

відповідності до ст. 15 Закону України «Про авторське право та суміжні права» до майнових прав 

автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: 

а) виключне право на використання твору; 

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. 

Авторські майнові права на комп’ютерну програму «Інпроект - Випуск кошторисів» належать 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Інпроект», що підтверджується 

свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 26462. Згідно листа ТОВ «НВФ «Інпроект» від 

04.01.2022 р. № 1-01/2 ТОВ «НВФ «Інпроект» не здійснювало передачу авторських майнових прав на 

комп’ютерну програму «Інпроект - Випуск Кошторисів» іншим особам. 

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про авторське право та суміжні права» порушенням 

авторського права, що дає підстави для захисту таких прав є, зокрема, вчинення будь-якою особою дій, 

які порушують майнові права суб’єктів авторського права. 

Враховуючи викладене вище, закупівлю послуг за кодом 72260000-5 Послуги, пов’язані з 

програмним забезпеченням (послуги з постачання оновлень комп’ютерної програми «Інпроект – Випуск 

Кошторисів» (КП «ІВК», програмна продукція)) необхідно здійснити за переговорною процедурою 

закупівлі з підстави, передбаченої абз. 5 п. 2 ч. 2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі», 

оскільки існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності ТОВ «НВФ «Інпроект». 

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі з 

підстав визначених пунктом 2 частини 2 статті 40 Закону: 

- Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-

15#n2243) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF#n16


- Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23.12.1993 р.  № 3792-XII 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text) 

- Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 26462. 

- лист Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Інпроект» від 

04.01.2022 р. № 1-01/2.» 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 4 480,00 грн. без ПДВ і визначена відповідно 

до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року 

№275) виходячи з моніторингу цін на ринку. 

 

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування закупівель 

здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі 

включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. В 

Сумському державному університеті затверджено кошторис на 2022 рік в якому зокрема 

передбачаються видатки на послуги з з постачання оновлень комп’ютерної програми «Інпроект –

 Випуск Кошторисів» (КП «ІВК», програмна продукція). Затвердженим кошторисом встановлені 

повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних 

зобов'язань та здійснення платежів для виконання Сумським державним університетом своїх функцій та 

досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень. 


