
ЄДИНА КОРПОРАТИВНА ЛІЦЕНЗІЯ ДЛЯ ВЕБ-САЙТІВ 

 

Ця ліцензійна угода щодо програмного забезпечення (далі «Угода»), укладена між 

Державним підприємством «ІНФОТЕХ» (далі ДП «ІНФОТЕХ»; юридична адреса: 04050, 

Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 15 Б; код за ЄДРПОУ 34239034) або іншою 

уповноваженою особою (далі «Постачальник») і Вами, юридичною особою (далі «Ви» або 

«Користувач»), надає Вам право використовувати Програмне забезпечення  

ДП «ІНФОТЕХ». Цей документ також доповнює і конкретизує умови договору, предметом 

якого є придбання (постачання) програмного забезпечення (ліцензій на право користування 

програмним забезпеченням) (далі «Договір»), укладеного між Користувачем та  

ДП «ІНФОТЕХ» або Постачальником. 

Це угода кінцевого користувача, яка має характер невиключного майнового права на 

використання за функціональним призначенням Програмного забезпечення протягом 

терміну (строку) дії Ліцензії. ДП «ІНФОТЕХ» залишається власником Програмного 

забезпечення, а також володіє правами на всі інші копії Програмного забезпечення. 

Визнаючи прийняття цієї Угоди або іншим чином використовуючи Програмне 

забезпечення, Ви підтверджуєте, що Ви маєте необхідний обсяг дієздатності та/або маєте 

повноваження погоджуватися з умовами цієї Угоди від імені Користувача. Якщо Ви не 

погоджуєтеся з усіма умовами й положеннями цієї Угоди та/або не маєте повноважень 

погоджуватися з умовами цієї Угоди від імені Користувача, не використовуйте 

Комп’ютерну програму. 

1. Програмне забезпечення. Поняття «Програмне забезпечення» або «ПЗ» або 

«Комп’ютерна програма» або «Програмна продукція» в цій Угоді означає правомірно 

отримані: (а) комп’ютерну програму або її окремі компоненти та частини; (б) увесь вміст 

повідомлень електронної пошти та будь-яких вкладень або інших носіїв; (в) будь-які 

пояснення в письмовій формі та будь-яка інша документація, пов’язана із Програмним 

забезпеченням, насамперед опис Програмного забезпечення, його характеристик, 

властивостей, способу використання й операційного середовища, у якому використовується 

Програмне забезпечення, а також інструкції із застосування Програмного забезпечення чи 

будь-який опис принципів його використання (далі «Документація»); (г) копії Програмного 

забезпечення, виправлення можливих помилок Програмного забезпечення, доповнення до 

нього, його розширення, усі оновлення його компонентів, право на використання яких 

надається ДП «ІНФОТЕХ» або Постачальником згідно з розділом 2 цієї Угоди. Програмне 

забезпечення постачається шляхом завантаження Програмного забезпечення на серверне 

обладнання, що контролюється або використовується Користувачем або будь-яким іншим 

зручним способом. 

Програмне забезпечення є комерційним за своєю природою, і розроблено виключно за 

рахунок коштів ДП «ІНФОТЕХ». Програмне забезпечення постачається (надається у 

користування) виключно з тими правами, які передбачені в цій Угоді. 

2. Ліцензія. За умови, що Ви приймаєте положення цієї Угоди й зобов’язуєтесь 

дотримуватись їх надалі, ДП «ІНФОТЕХ» або Постачальник надає Вам указані нижче права 

(далі «Ліцензія»). 

А. Використання. Вам надається право користування Програмним забезпеченням (його 

окремим компонентом або частиною) за його функціональним призначенням 

(використання «кінцевим користувачем»), тобто невиключне, непередаване право 

розміщувати Програмне забезпечення виключно на серверному обладнанні, що 



контролюється або використовується Вами. Використання Програмного забезпечення за 

функціональним призначенням не буде визнаватися порушенням умов Ліцензії. 

Б. Термін (строк) дії Ліцензії. Безстрокова, право використання Програмного забезпечення 

не обмежено у часі, якщо інший строк не визначений в Договорі. 

В. Припинення дії Ліцензії. У разі порушення Вами положень цієї Угоди, ДП «ІНФОТЕХ» 

або Постачальник матиме право скасувати Угоду та відмовитись від Договору (і це не 

вплине на його права чи способи судового захисту, доступні ДП «ІНФОТЕХ» або 

Постачальнику в таких випадках), що призведе до скасування Ліцензії. У разі скасування 

Ліцензії, або закінчення терміну(строку) її дії, Ви повинні негайно припинити користування 

Програмним забезпеченням та видалити Програмне забезпечення та всі його резервні копії, 

знищити їх або повернути за власний кошт ДП «ІНФОТЕХ» або Постачальником, від якого 

Ви отримали Програмне забезпечення. Після припинення дії Ліцензії ДП «ІНФОТЕХ» 

також отримує право скасувати для Користувача дозвіл на користування функціями 

Програмного забезпечення, для яких потрібне підключення до серверів ДП «ІНФОТЕХ» чи 

інших осіб. 

Г. Оновлення Програмного забезпечення. Дана Ліцензія не надає Вам права 

використовувати доповнення до Програмного забезпечення, його розширення, усі 

оновлення його компонентів, якщо інше не визначено Договором, іншим правочином або 

письмовою згодою ДП «ІНФОТЕХ». 

3. Реалізація прав Користувача. Ви зобов’язуєтеся реалізувати права Користувача особисто 

або через своїх співробітників. Ви маєте право використовувати Програмне забезпечення 

лише для інформатизації власної діяльності. 

4. Обмеження прав. Вам або третім особам з Вашого дозволу, забороняється копіювати, 

розповсюджувати, вилучати компоненти цього Програмного забезпечення та створювати 

на його основі похідні продукти. Використовуючи Програмне забезпечення, Ви 

зобов’язуєтеся дотримуватися наведених нижче обмежень. 

А. Ви не маєте права змінювати (крім можливостей, які пропонуються самим Програмним 

забезпеченням), перекладати (крім можливостей, які пропонуються самим Програмним 

забезпеченням), відтворювати Програмне забезпечення, а також передавати право на 

використання Програмного забезпечення чи його копій будь-яким способом, окрім прямо 

передбачених положеннями цієї Угоди. 

Б. Ви не маєте права продавати, субліцензувати, передавати в оренду, позичати Програмне 

забезпечення чи застосовувати його з комерційною метою. 

В. Ви не маєте права виконувати зворотне проектування Програмного забезпечення, 

декомпілювати або дизасемблювати його чи застосовувати будь-які інші способи 

виявлення його вихідного коду. ДП «ІНФОТЕХ» на письмовий запит надає Вам 

інформацію, необхідну для забезпечення взаємодії Програмного забезпечення з іншими 

програмами. 

Г. Ви погоджуєтесь використовувати Програмне забезпечення лише в такий спосіб, що 

відповідає всім застосовним юридичним нормам законодавства, яке регулює його 

застосування, включно з відповідними обмеженнями щодо авторських прав та інших прав 

на об’єкти інтелектуальної власності. 



Упродовж всього терміну (строку) дії Ліцензії ДП «ІНФОТЕХ» або Постачальник 

наділяється правом, передбаченими законом способами, контролювати обсяги та порядок 

використання Користувачем Програмного забезпечення та вимагати від Користувача 

припинити будь-яке використання Програмного забезпечення в обсягах, що перевищують 

ті, які визначено Договором. 

5. Авторське право. Майнові (виключні) права інтелектуальної власності належать ДП 

«ІНФОТЕХ». Ці права захищено законодавством України. Ви не маєте права копіювати 

Програмне забезпечення. Якщо Ви виконуєте зворотне проектування Програмного 

забезпечення, декомпілюєте його, дизасемблюєте або застосовуєте будь-які інші способи 

визначення його вихідного коду, тим самим порушуючи умови цієї Угоди, то погоджуєтеся, 

що будь-яка отримана таким чином інформація автоматично й безповоротно вважатиметься 

такою, що передана ДП «ІНФОТЕХ» та цілком належить йому з моменту створення. 

Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що Програмне забезпечення містить цінні комерційні 

таємниці та іншу службову та конфіденційну інформацію ДП «ІНФОТЕХ» та його 

Постачальників. Ви погоджуєтеся зберігати такі комерційні таємниці і службову 

інформацію в таємниці, і Ви визнаєте, що будь-яке фактичне або потенційне порушення 

цього зобов’язання заподіє негайну, непоправиму шкоду, яку неможливо належним чином 

компенсувати грошовими коштами, і що прийнятним засобом у випадку такого порушення 

є судова заборона. 

Програмне забезпечення належить ДП «ІНФОТЕХ» відповідно до чинного законодавства. 

Ви не можете копіювати, поширювати або іншим чином розголошувати будь-які матеріали 

чи інформаційне наповнення (включаючи будь-які логотипи, зображення або дані), або 

використовувати їх будь-яким чином, несумісним з ексклюзивними правами власника 

авторських прав або торгових марок, якщо ви не є власником вказаних матеріалів або 

інформаційного наповнення, або у вас немає письмового дозволу від власника вказаних 

матеріалів. 

6. Захист прав. ДП «ІНФОТЕХ» залишає за собою всі права на копію Програмного 

забезпечення, окрім тих, що прямо надані Вам як Користувачу Програмного забезпечення 

відповідно до умов цієї Угоди. 

Усі права, які не надаються Вам чітко ДП «ІНФОТЕХ» або Постачальником не надаються 

жодним чином. Ймовірні права у цій Угоді відсутні. 

7. Набуття чинності та припинення дії Угоди. Ця Угода набуває чинності з моменту 

правомірного придбання/початку використання Програмного забезпечення. Ви можете 

припинити дію цієї Угоди коли завгодно, остаточно припинивши користування 

Програмним забезпеченням та остаточно видаливши, знищивши чи повернувши за власний 

кошт усі супровідні матеріали, отримані від ДП «ІНФОТЕХ» або Постачальників. 

Незалежно від способу припинення дії цієї Угоди, умови розділів 5, 6, 8 і 10 залишатимуться 

чинними без обмежень у часі. 

8. ЗАЯВА КОРИСТУВАЧА. Як користувач Ви визнаєте, що Програмне забезпечення 

надається «як є» без будь-яких спеціальних або непрямих гарантій. Ні ДП «ІНФОТЕХ», ні 

Постачальники, ні автори Програмного забезпечення не надають будь-яких запевнень або 

спеціальних чи непрямих гарантій, зокрема гарантій придатності для конкретного 

застосування. ДП «ІНФОТЕХ» або Постачальник не надають жодних гарантій того, що 

функції Програмного забезпечення відповідатимуть Вашим вимогам або воно працюватиме 

безперебійно та без помилок. Ви усвідомлюєте ризики, пов’язані з вибором програмного 



забезпечення для досягнення потрібних результатів, і берете на себе повну відповідальність 

за це, а також за використання Програмного забезпечення та результати, що можуть бути 

отримані внаслідок його застосування. 

9. Відсутність інших зобов’язань. Ця Угода не передбачає жодних зобов’язань з боку  

ДП «ІНФОТЕХ» або Постачальників, окрім прямо визначених у цьому документі. 

10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. За жодних обставин ДП «ІНФОТЕХ», його 

співробітники або Постачальники не несуть відповідальності за будь-які втрачені прибутки, 

доходи, зниження обсягу продажів або втрату даних, а також за додаткові витрати, 

пов’язані з придбанням запасних товарів або послуг, заподіяну майнову чи моральну 

шкоду, припинення комерційної діяльності, утрату ділової інформації чи будь-які 

спеціальні, прямі, непрямі, випадкові, комерційні, штрафні чи опосередковані збитки, будь-

яким чином обумовлені дією Угоди, правопорушенням, недбалістю або іншими фактами, 

що передбачають притягнення до відповідальності внаслідок використання або 

неможливості використання Програмного забезпечення, навіть якщо ДП «ІНФОТЕХ» або 

Постачальнику відомо про випадки таких збитків. 

11. Технічна підтримка. Технічна підтримка Програмного забезпечення ДП «ІНФОТЕХ» 

або вповноваженими ним особами здійснюється на підставі окремих договорів. 

12. Перенесення Ліцензії. Якщо це не порушує положень Угоди, Користувач має право 

остаточної передачі Ліцензії та всіх прав, що створюються цією Угодою, іншому 

Користувачеві зі письмової згоди ДП «ІНФОТЕХ», якщо (а) початковий Користувач не 

використовує Програмне забезпечення (не зберігає жодних копій Програмного 

забезпечення); (б) виконується пряма передача прав (від початкового Користувача до 

нового); (в) новий Користувач приймає від початкового всі права та зобов’язання, створені 

цією Угодою. 

13. Загальні положення. Якщо виявиться, що будь-яке з положень цієї Угоди юридично 

недійсне або не має юридичної сили, це не впливає на законність інших положень Угоди. 

Вони залишаються чинними та зберігають законну силу відповідно до передбачених тут 

умов. 

14. ДП «ІНФОТЕХ» гарантує незмінність умов даної Ліцензії протягом строку дії Договору. 
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