
ДОГОВІР № 2__/_______ 

Про надання невиключних майнових прав на використання програмного забезпечення з 
технічною підтримкою. 

 

м. ______________                                                                                                        __________________. 

ТОВ "ЄШКА" в особі директора, що діє на підставі Статуту, іменоване в подальшому Ліцензіар, з 
одного боку, і _____________________________________іменоване надалі Ліцензіат, з іншого 
боку, надалі разом іменовані Сторони уклали цей договір про наступне: 

1. Основні поняття, що застосовуються в цьому договорі 

1.1. Ліцензіар - автор (розробник), володар виключного права на програмне забезпечення, що має 
правомочності на передачу прав користування програмою за ліцензійним договором. 

1.2. Ліцензіат - особа, якій автором (розробником) надається право використання програмного 
забезпечення, передбачене ліцензійним договором. 

1.3. Ліцензійний договір - укладений у письмовій формі договір, що містить в собі основні умови, 
на яких ліцензіар надає або зобов'язується надати ліцензіату право на використання програмного 
забезпечення. 

 1.4. Програмне забезпечення ( «програмний продукт», «додаток» або «програма») - програмний 
продукт для автоматизації торгівлі.  Невід'ємною частиною програми є модуль онлайн-статистики, 
реалізований через веб-інтерфейс, хмарна каса та  інші додатки, реалізовані на різних 
платформах. 

1.5. Демонстраційна версія мобільного додатка - показовий приклад програми, призначений для 
ознайомлення з функціями програмного забезпечення. 

 1.6. Технічна підтримка програмного забезпечення - роз'яснення розробників програмного 
забезпечення з питань експлуатації програмного забезпечення, а також допомогу в індивідуальній 
настройці програмного забезпечення. Комунікація з користувачами програмного забезпечення, які 
звертаються в службу технічної підтримки з питаннями працездатності програми. Спосіб 
комунікації, термін і вид технічної підтримки залежить від тарифу, обраного при купівлі 
програмного забезпечення. 

2. Предмет договору 

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату невиключні права на використання належного Ліцензіара 
програмного забезпечення - АРМ «Роздрібна торгівля» 2.0 на умовах цього ліцензійного договору, 
на підставі якого Ви маєте право користуватися сам і надати право використання програмним 
забезпеченням своїм структурним підрозділам в рамках тарифу, зазначеного при придбанні 
програмного забезпечення. 

2.2. Вихідний код програмного забезпечення не підлягає передачі Ліцензіату. 

2.3. З набуттям права на використання програмного забезпечення Ліцензіат протягом строку дії 
договору набуває право на отримання технічної підтримки програмного забезпечення, необхідної 



для його експлуатації. Спосіб комунікації, термін і вид технічної підтримки залежить від тарифу, 
обраного при купівлі програмного забезпечення. 

3. Права і обов'язки Ліцензіара 

3.1. Права і гарантії Ліцензіара: 

3.1.1. Ліцензіар гарантує, що йому належать всі відомі на момент укладення цього договору 
виняткові майнові права на програмне забезпечення, в тому числі права на розпорядження 
програмним забезпеченням, на його використання в будь-якій формі і будь-яким способом, в тому 
числі на передачу Ліцензіара прав на умовах даного договору ; на момент укладення і на термін 
дії даного договору не має яких-небудь реальних або потенційних перешкод для передачі 
Ліцензіату прав на додаток (програму), відповідно до умов даного договору. 

3.1.2. Ліцензіар гарантує, що додаток АРМ «Роздрібна торгівля» 2.0, що передається Ліцензіату є 
актуальною та чинної програми, з останніми змінами і оновленнями програми. 

3.1.3. Ліцензіара належить право на визначення функціональних характеристик стандартного 
програмного забезпечення відповідно до пропозицій більшості користувачів програми, а також 
право вносити зміни в програму шляхом модифікації, модернізації, конвертації і іншими 
способами. 

3.1.4. Ліцензіар має право вимагати виплати винагороди за надане право на використання 
програмного забезпечення, відповідно до умов даного договору. 

3.1.5. Ліцензіар має право вимагати оплати технічної підтримки програмного забезпечення, 
наданої Ліцензіату, відповідно до умов даного договору, в разі якщо така технічна підтримка не 
передбачена тарифом обраним при купівлі програмного забезпечення. 

3.1.6. У разі порушення прав Ліцензіар має право здійснювати захист своїх прав в порядку і 
способами, передбаченими законом. 

3.2. Обов'язки Ліцензіара: 

3.2.1. Ліцензіар зобов'язаний надати Ліцензіату програмне забезпечення, вказане в п.2.1. 
справжньої угоди. 

3.2.2. Ліцензіар зобов'язаний надати Ліцензіату технічну підтримку програмного забезпечення, в 
рамках тарифу, обраного при купівлі програмного забезпечення. 

3.2.3. Надаючи технічну підтримку Ліцензіату, Ліцензіар зобов'язаний в період дії ліцензійного 
договору надати Ліцензіату можливість отримувати по електронній пошті або по скайпу 
інформацію, необхідну йому для експлуатації програмного забезпечення.  

3.2.4. Ліцензіар зобов'язаний безоплатно усувати критичні помилки, які перешкоджають 
експлуатації програмного забезпечення, в разі виявлення їх в програмному забезпеченні. 

 3.2.5. Ліцензіар зобов'язаний виписати Ліцензіатові рахунок-фактуру, а також інші бухгалтерські 
документи на суму винагороди згідно з цим договором, а також на суми оплати за технічної 
підтримки. 

4. Права і обов'язки Ліцензіата 



4.1. Ви маєте право: 

4.1.1. Здійснювати експлуатацію програмного забезпечення відповідно до його призначенням як 
на території України, так і за її межами на термін, передбачений цим договором. 

4.1.2. Вимагати від Ліцензіара належного виконання умов даного договору. 

4.1.3. Встановлювати програмне забезпечення на будь-яких сумісних пристроях, що належать 
ліцензіату в рамках тарифного плану. Вказаного при придбанні програмного забезпечення. 

4.2. Ліцензіат зобов'язаний: 

4.2.1. Не допускати дій, що тягнуть за собою порушення прав Ліцензіара. Своєчасно проводити 
оплату винагороди і оплату технічної підтримки програмного забезпечення на пільгових умовах 
відповідно до цього договору. 

4.2.2. Чи не дизасемблювати і не змінювати вихідний код програми, за винятком тих її частин, які 
мають відкритий вихідний код. 

4.2.3. Чи не передавати, не продавати і не здавати в оренду програмне забезпечення третім 
особам. 

5. Ціна договору. Порядок розрахунків 

5.1. Розмір одноразової винагороди (роялті), що підлягає сплаті Ліцензіара за надання 
невиключного права на використання програмного забезпечення, визначається тарифом, обраним 
при купівлі програмного забезпечення. 

5.2. Ліцензіат здійснює оплату одноразової винагороди (роялті) за даним договором на 
розрахунковий рахунок Ліцензіара, на підставі рахунків про оплату Ліцензіара. 

6. Порядок здачі та приймання програмного забезпечення 

6.1. Демонстраційна версія програми може бути передана ліцензіату за допомогою електронної 
пошти, або самостійно завантажена їм з офіційного сайту програмного забезпечення для 
ознайомлення з функціями та особливостями програмного забезпечення. 

6.2. Претензії ліцензіата, пов'язані з функціональними можливостями та особливостями 
програмного забезпечення, вважаються необґрунтованими, якщо дані функції і особливості були 
відображені в демонстраційній версії програми. 

6.3. Скасування права на використання продуктів / рішень, як і повернення одноразової 
винагороди (роялті) ліцензіату неможливий. З моменту створення і передачі ліцензіату 
ліцензійного ключа, згідно із запитом ліцензіата, програмний продукт вважається використаним, 
що унеможливлює його повернення. 

6.4. Акт прийому-передачі програми складається і підписується уповноваженими представниками 
сторін протягом 5 робочих днів після передачі програмного забезпечення ліцензіату за допомогою 
електронної пошти. У разі відсутності акту прийому, сторони домовляються вважати акт прийому 
передачі підписаним, в разі відсутності письмових претензій протягом 10 (десяти) днів після 
відправки ключів доступу до програмного забезпечення ліцензіату. 



7. Відповідальність сторін. Дія непереборної сили 

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть 
відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

7.2. Ліцензіар не несе відповідальності за шкоду або збитки Ліцензіата або третіх осіб, пов'язані з 
використанням або неможливістю використання програмного забезпечення. 

7.3. Сторони не несуть відповідальність за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим 
договором, якщо невиконання зобов'язань настав в результаті дії непереборної сили: явищ 
природи, таких, як повінь, землетрус, пожежа; епідемія, а також в результаті військових дій, 
страйків, масових заворушень, істотних змін в законодавстві, що перешкоджають виконанню 
договору, а також інших дій і подій, які перебувають за межами волі сторін, які діючи завбачливо, 
сторони не передбачали і передбачити не могли ( «форс мажор »). 

 7.4. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань за договором внаслідок обставин, 
зазначених у п.7.3. звільняється від відповідальності, якщо вона негайно сповістила про це іншу 
сторону і направила письмове підтвердження дії зазначених обставин на адресу іншої сторони. 

8. Термін надання прав і дії Ліцензійного договору 

8.1. Договір набуває чинності з дати підписання і діє на невизначений термін. 

8.2. Ліцензійний договір може бути розірваний тільки за згодою сторін у будь-який час, за умови 
попередження другої сторони про розірвання договору не пізніше, ніж за 3 місяці до 
передбачуваної дати його розірвання. 

9. Конфіденційність 

9.1. Кожна із Сторін Договору зобов'язується не розголошувати третім особам умови Договору, а 
також зберігати сувору конфіденційність фінансової, комерційної та 5 іншої інформації, отриманої 
від іншої Сторони в ході ведення переговорів, укладення і виконання Договору (далі - 
Конфіденційна інформація). 

10. Вирішення спорів 

10.1. Сторони будуть прагнути врегулювати всі спірні питання, пов'язані з виконанням цього 
договору, шляхом переговорів. У разі якщо в результаті переговорів сторони не дійшли згоди 
щодо спірного питання, спір за ініціативою однієї зі сторін може бути переданий на вирішення до 
суду. 

11. Адреса и реквизиты сторон 


