
ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА  

з кінцевим користувачем (Ліцензіатом) Програмного забезпечення ULA  

 

Цей документ «Ліцензійна угода з кінцевим користувачем (Ліцензіатом) комп’ютерної 

програми «ULA» у розумінні ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України являє собою 

пропозицію (оферту) Приватного підприємства «ЛАНТЕК» (далі - «Ліцензіар») укласти угоду 

на викладених нижче умовах. 

Перед використанням програмного забезпечення для ЕОМ «ULA» (далі - «Програмне 

забезпечення»), будь ласка, ознайомтеся з умовами цієї Ліцензійної угоди. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Користуючись Програмою, Ви погоджуєтеся з тим, що: 

а) Ви ознайомилися з умовами цієї Угоди в повному обсязі до початку використання 

Програмного забезпечення. 

б) Початок використання Вами Програмного забезпечення в будь-якій формі означає, що Ви 

приймаєте всі умови цієї Угоди в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень з Вашого 

боку. Використання Програмного забезпечення на інших умовах не допускається. 

в) Якщо Ви не згодні з умовами цієї Угоди або не маєте права на її укладення, Вам слід негайно 

припинити будь-яке використання Програмного забезпечення. 

г) Угода (у тому числі будь-яка з її частин) може бути змінена Ліцензіаром без будь-якого 

спеціального повідомлення.  

1.2. Слова і вирази, які використані в даній Ліцензійній угоді вживаються у такому значенні, 

якщо інше прямо не визначено далі по тексту:  

а) Угода — ця Ліцензійна угода з кінцевим користувачем (Ліцензіатом) Програмного 

забезпечення ULA.  
б) Ліцензія – передача Ліцензіаром Ліцензіату невиключного майнового права на 

використання Програмного забезпечення на умовах, визначених цією Угодою.  
в) Ліцензіар — Приватне підприємство "ЛАНТЕК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 

30692374), зареєстроване та діюче згідно із законодавством України, місцезнаходження якого 

зареєстровано за адресою: 65026, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ПОЛЬСЬКА, будинок 

3, квартира 24.  
г) Ліцензіат — кінцевий користувач, що уклав цю Угоду з Ліцензіаром в своїх інтересах для 

внутрішнього використання відповідно до вимог чинного законодавства і цієї Угоди.  
д) Програмне забезпечення — комп’ютерна програма для електронно-обчислювальних машин 

ULA, майнові права на яку належать Ліцензіару, представлені в об'єктивній формі як 

сукупність даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних 

пристроїв в цілях отримання певного результату, включаючи породжувані ними 

аудіовізуальні відображення, супроводжуючу їх документацію, а також їх оновлення. 

Програмне забезпечення є розширеним продуктом. Це Програмне забезпечення та 

документація частково базуються на програмному забезпеченні та документації за ліцензією 

Micro Focus LLC. 

є) Комерційне використання — використання, що виходить за рамки дозволеного за цією 

Угодою функціонального застосування Програмного забезпечення фізичною особою з метою 

отримання доходу (прибутку), а приватним підприємцем або юридичною особою - з метою 

отримання підприємницької вигоди, в тому числі її надання або забезпечення до неї доступу 

на оплатній основі, тобто за плату або будь-яке зустрічне надання товарів, робіт, послуг, або з 

одночасним наданням товарів, робіт, послуг на оплатній основі в тому чи іншому вигляді. 

Комерційне використання Програмного забезпечення може бути дозволено Ліцензіаром на 

підставі окремої угоди з Ліцензіатом. 
 

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ ТА ОБ’ЄМ ПРАВ. 

2.1. На підставі та на умовах, визначених даною Угодою, Ліцензіар зобов’язується 

надати, а Ліцензіат зобов’язується оплатити та отримати право на використання об’єкта права 
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інтелектуальної власності – Програмного забезпечення, на умовах невиключної Ліцензії в 

межах та у спосіб, визначених цією Угодою.  

2.2. Ліцензіар надає Ліцензіату право на встановлення та використання Програмного 

забезпечення для внутрішнього використання виключно у наступних країнах: Азербайджан, 

Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, 

Україна та Молдова (далі – «Територія»).  

Застереження: не допускається використання Програмного забезпечення на території 

Російської Федерації (РФ), а також на території будь-якої країни, на яку поширюється дія 

санкцій Ради безпеки ООН, Відділу контролю за іноземними активами Державного 

казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного 

департаменту США, Європейського Союзу, України, Великобританії або будь-якої іншої 

держави чи організації, рішення та акти якої є юридично обов'язковими. 

2.3. Цій Ліцензії підпорядковується будь-яка інформація, що відноситься до Ліцензії на 

Програмне забезпечення, знаходиться у Програмі або допоміжних матеріалах.  

2.4. Використання Ліцензіатом Програмного забезпечення підпорядковується 

наступним обмеженням: 

2.4.1. Внутрішнє використання. Використання Програмного забезпечення обмежується 

лише внутрішніми цілями Ліцензіата та підлягає будь-якій спеціальній інформації або 

обмеженням щодо ліцензування програмного забезпечення, що містяться в програмному 

продукті та/або його документації. 

2.4.2. Ліцензіат не має права на використання Програмного забезпечення для надання 

послуг стороннім особам, у тому числі для обробки даних будь-якої сторонньої особи. 

2.4.3. Ліцензіат не має права право копіювати та розповсюджувати, перепродавати або 

субліцензувати Програмне забезпечення та його складові третім особам. 

2.4.4. Ліцензіат не має права на завантаження та використання оновлень покращень та 

аналогічних оновлень, за виключенням випадків, коли у Ліцензіата є ліцензія на Програму з 

встановленим такою ліцензією строком підтримки. Однак, наявність такої ліцензії не дає 

Ліцензіатові автоматичного права на отримання подібних оновлень, і Ліцензіат залишає за 

собою право надавати подібні оновлення тільки Ліцензіатам з окремими угодами на 

підтримку.   

2.4.5. Ліцензіат не має права копіювати Програмне забезпечення, використовувати або 

робити доступним Програмне забезпечення через загальнодоступну (суспільну) або зовнішню 

розподільну мережу. 

2.4.6. Ліцензіат не має права відкривати доступ до внутрішньої мережі нікому за 

виключенням авторизованих користувачів. 

2.4.7. Ліцензіатові забороняється змінювати, модифікувати, реконструйовувати, 

розбирати, виконувати зворотне проектування, деассемблювати,  розшифровувати, 

декомпільовувати або створювати похідні роботи (версії) на основі наданого Програмного 

забезпечення або його складових, у тому числі й забороняється дозволяти робити це будь-якій 

сторонній особі. Якщо у Ліцензіата виникає будь-яке з цих прав на підставі закону, Ліцензіат 

зобов’язується у письмовому вигляді повідомити Ліцензіара про виконані зміни. 

2.4.8. Ліцензіатові забороняється встановлювати та використовувати Програмне 

забезпечення за межами Території.  

2.4.9. Ліцензіат повинен відтворити повідомлення про авторські права на Програмне 

забезпечення та документацію для авторизованих копій. 

2.4.10. Один примірник Програмного забезпечення, тобто 1 (одна) ліцензія, дозволяє 

Ліцензіату використовувати такий примірник для обробки відео потоків не більше ніж з 10 

(десяти) камер відеоспостереження. У випадку, якщо Ліцензіат бажає здійснювати обробку 

відео потоків з більшої кількості камер відеоспостереження, то такий Ліцензіат вправі 

придбати додаткові ліцензії Програмного забезпечення на відповідну кількість камер. 

 2.5. Ліцензіат згідно з цією Угодою не отримує будь-яких прав окрім тих, що явно 

надаються Ліцензіатові та перелічені у цій Угоді. 
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3. ДОДАТКОВІ УМОВИ 

 3.1. Дистанційне спостереження. Деякі програми можуть вимагати застосування 

ключів або інших засобів технічного захисту, а Ліцензіар або афілійовані особи можуть вести 

віддалене або інше спостереження за виконанням Ліцензіатом зобов’язань по цій Угоді. Якщо 

Ліцензіар створює Програму керування ліцензією для запису або ведення звітності 

використання ліцензії, Ліцензіат зобов’язується  використовувати цю програму не пізніше ніж 

через 180 днів з дати її публікації. 

 3.2. Власність. У цій Угоді не передбачається та у будь-якому разі не мається на увазі 

передача права володіння на будь-якому інтелектуальну власність. Право власності на 

Програмне забезпечення та всю відповідну до нього документацію залишається за 

Ліцензіаром або його ліцензіарами. Вказівки на авторські права та інші права власності на 

Програмне забезпечення не можуть вилучатися з Програмного забезпечення або змінюватися. 

Вихідний код, з якого отримано об'єктний код Програмного забезпечення ( "вихідний код"), 

не надається і є комерційною таємницею Ліцензіара та його ліцензіарів, доступ до якої 

забороняється. Ні Ліцензіат, ні будь-яка пов’язана або стороння особа не мають право 

здійснювати переконструювання, зворотне розшифрування або декомпілювання Програмного 

забезпечення або будь-яким іншим способом намагатися відновити вихідний код, за винятком 

тих випадків і лише настільки, наскільки застосовні закони забороняють таке обмеження. 

 3.3. Повідомлення про авторські права. При створенні дозволених копій необхідно 

відтворювати повідомлення про авторські права на Програмне забезпечення. 

 3.4. Операційні системи та конфігурація. Програмне забезпечення може бути 

використано тільки на схваленому Ліцензіаром обладнанні або конфігурації.  

 3.5. Обмежена гарантія на 90 календарних днів на Програму. Програма у значній 

мірі відповідає характеристикам при їх наявності й не містить у собі шкідливих програм на 

момент її поставки. У випадку, якщо Ліцензіат повідомить Ліцензіара про невідповідність цим 

гарантійним зобов’язанням протягом 90 днів з моменту поставки, Ліцензіар замінить таку 

копію Програмного забезпечення. Цією Угодою описані вичерпні зобов’язання по 

гарантійному усуненню недоліків. Ліцензіар не гарантує безперебійної та безпомилкової 

роботи Програмного забезпечення, а також його сумісності з апаратними та іншими 

програмними засобами, якщо інше не вказано у допоміжних матеріалах Ліцензіара. У межах, 

встановлених законом, Ліцензіар та його ліцензіари звільняється від будь-яких гарантійних 

зобов’язань, не вказаних у цьому пункті. 

 3.6. Відмова від додаткових гарантійних зобов'язань. Ліцензіар та його ліцензіари 

відмовляються від усіх інших гарантій, незалежно від того, прямі вони або опосередковані. Не 

обмежуючи дію цього положення, Ліцензіар та його ліцензіари не надають жодних гарантій 

того, що Програмне забезпечення забезпечує виконання і відповідність законам, вимогам, 

положенням, вимогам або директивам будь-якої урядової організації. Ліцензіар надає 

Програмне забезпечення "як є." (AS IS), що означає згоду Ліцензіата з тим, що будь-яке 

Програмне забезпечення не вільне від помилок.  Жодне положення цього пункту не заперечує 

прямо передбачених гарантій, зазначених Ліцензіаром у цій Угоді. 

 3.7. Технічна підтримка та забезпечення. Протягом одного року з моменту активації 

дії Ліцензії Ліцензіар докладе всі розумні зусилля для того, щоб в письмовій формі або по 

телефону допомогти Ліцензіатові вирішити конкретні проблеми по встановленню або 

використанню Програмного забезпечення на Території. Допустимою вважається ситуація, 

коли неможливо буде повністю усунути всі проблеми або виправити всі помилки в 

Програмному забезпеченні. Ліцензіар може час від часу надавати, а Ліцензіат докладати усіх 

розумних зусиль для того, щоб встановити нові релізи, оновлення та виправлені коди. При 

поточному оновленні та розробці програмного забезпечення Ліцензіар має право додавати, 

модифікувати або видаляти окремі компоненти або функціональність в нових релізах 

Програмного забезпечення. Такі зміни Програмного забезпечення регулюються умовами цієї 

Угоди. Якщо Ліцензіат вирішить не встановлювати найбільш новий реліз Програмного 

забезпечення, то рівень технічного забезпечення з плином часу може знижуватися. Після 

спливу одного року з моменту активації дії цієї Ліцензії, будь-яка технічна підтримка та 
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забезпечення надаються Ліцензіаром виключно на підставі окремої та оплатної угоди, що 

може бути укладена між Ліцензіаром та Ліцензіатом. 

 3.8. Умови технічної підтримки. У випадку, якщо умови відповідної ліцензії 

передбачають надання Ліцензіаром технічної підтримки, то така технічна підтримка та 

забезпечення надаються за правилами Угоди про технічну підтримку, яка доступна 

особистому кабінеті Ліцензіата. Приймаючи цю Угоду, Ліцензіат підтверджує, що він також 

приймає й умови Угоди про технічну підтримку та зобов’язується їх дотримуватися. 

3.9. Антикорупційні закони. Сторони визнають, що вони ознайомлені з положеннями 

Закону США про іноземні корупцію за кордоном, Закону про хабарництво у Великобританії 

та інших аналогічних антикорупційних законодавствах в інших юрисдикціях, у яких сторони 

ведуть діяльність або які в іншому відношенні застосовуються до сторін (разом 

“Антикорупційні закони"), і що вони у зв'язку з угодами, передбачених цією Угодою не 

здійснюватимуть будь-які платежі або не передаватимуть що-небудь цінне, пропозиції, 

обіцянки або не надаватимуть фінансову чи іншу вигоду або запит, згоду отримувати або 

приймати фінансову або іншу вигоду прямо чи опосередковано: будь-якому державному 

чиновнику або працівнику (у тому числі працівникам урядової корпорації чи публічної 

міжнародної організації) або будь-якій політичній партії або кандидату на посаду державної 

влади або будь-якій іншій особі чи організації з наміром придбати або зберегти бізнес або 

іншим чином отримати неналежну бізнесову перевагу. Сторони також погоджуються, що не 

вживатимуть жодних дій, які б призвели до того, що б змусило будь-яку сторону  порушувати 

антикорупційні закони. У разі порушення вищевикладеного сторона, яка не порушує закони, 

може призупинити або припинити дію Угоди в будь-який час без попередження або 

відшкодування. Винна сторона погоджується  виплатити компенсацію стороні, яка не 

порушує, за будь-які збитки, втрати, штрафи або пеню, або будь що пов’язане з цим 

порушенням від яких сторона, яка не порушує, може постраждати або понести збитки. 

3.10. Відповідність міжнародній торгівлі. Ліцензіат погоджуєтеся дотримуватися 

законодавства та правил США та інших національних урядових установ, пов'язаних із 

торгівлею. Якщо Ліцензіат експортує, імпортує чи іншим чином передає ліцензовані 

продукти, Ліцензіат несете відповідальність за отримання будь-яких необхідних дозволів на 

експорт чи імпорт. 

3.11. Уряд США. Якщо Програмне забезпечення ліцензовано Ліцензіату для 

використання у виконанні основного контракту чи субпідрядного контракту з Урядом США, 

Ви погоджуєтесь, що відповідно до положень FAR 12.211 та 12.212, комерційне комп'ютерне 

програмне забезпечення, документація для комп'ютерного програмного забезпечення та 

технічні дані для комерційних товарів ліцензовані відповідно стандартної комерційної 

ліцензії. 

3.12. Програми третіх сторін. Програмне забезпечення (яке для цілей у цій Угоді 

включає оновлення) та його складові можуть включати в себе програми третіх сторін, які 

підлягають відкритому користуванню, безкоштовні або передаваються через комерційні 

ліцензії та/або повідомлення, які повинні бути розповсюджені з Програмним забезпеченням. 

Ці ліцензії та повідомлення доступні Ліцензіату у файлах у каталозі Програмного 

забезпечення, в документації, що супроводжує Програмне забезпечення або через додатковий 

список, наданий Ліцензіаром. Ліцензіат не повинен видаляти ці угоди та повідомлення. Будь-

які угоди, заяви, гарантії, відшкодування та інші зобов'язання щодо Програмного забезпечення 

у цій угоді здійснюються Ліцензіаром, а не авторами або постачальниками або виконавцями 

такого відкритого вихідного коду, безкоштовних програм або комерційних програм. Ця угода 

не змінює або не послаблює будь-яких прав або обов'язків, які Ліцензіат може мати під 

ліцензією та/або субліцензією третьої сторони, що входить до Програмного забезпечення. 

Використання Ліцензіатом підпадає під дію прав та обов'язків, передбачених відповідним 

відкритим вихідним кодом, безкоштовною програмою або через ліцензію чи субліцензію. 

Будь-яка програма третьої сторони, яка не є частиною Програмного забезпечення, але 

постачається з ним, якщо така є, надається та ліцензується виключно під відповідним 

відкритим вихідним кодом, безкоштовним або комерційним дозволом через ліцензію або 

субліцензію для цієї програми. 
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4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 4.1. Ліцензіар не несе відповідальності перед Ліцензіатом по претензіям, пов’язаним з 

будь-яким недозволеним використанням Програмного забезпечення, збоями та 

несанкціонованим втручанням в роботу обладнання Ліцензіата чи Програмного забезпечення, 

викликаними дією шкідливих програм на обладнанні Ліцензіата чи неправомірними діями 

будь-яких третіх Сторін. 

 4.2. Ліцензіат підтверджує, що йому відомі функціональні можливості відповідного 

Програмного забезпечення. Ліцензіат несе ризик відповідності Програмного забезпечення 

своїм побажанням та потребам, а також ризик відповідності умов та обсягу наданих прав своїм 

побажанням та потребам. 

4.3. Відповідальність Ліцензіара перед Ліцензіатом по цій Угоді обмежено сумою, 

виплаченою Ліцензіатом за відповідну Програму. 

 4.4. Ліцензіар звільняється від обов’язку по відшкодуванню упущеної вигоди, збитків 

через простої, збитків, пов’язаних з втратою чи пошкодженням інформаційних даних, чи 

несанкціонованим втручанням в роботу обладнання Ліцензіата третіми особами, а також 

непрямих, спеціальних або похідних збитків або видатків. Це положення не обмежує 

відповідальність сторін за: неавторизоване використання інтелектуальної власності, смерть 

або нанесення шкоди здоров’ю, викликані неуважністю; шахрайство; добровільну відмову від 

дотримання Угоди; або будь-якої відповідальності, яка не може бути виключена або обмежена 

застосовуваним правом. 

4.5. Ліцензіар не несе відповідальність, якщо збої в роботі Програмного забезпечення 

виникли в результаті некоректного використання або збою в роботі апаратних засобів 

Ліцензіата. 

4.6. Ліцензіар не несе відповідальність за перебої в роботі, некоректну роботу 

телекомунікаційних та інформаційних потоків, переривань і затримок зв'язку, які притаманні 

міжмережевому зв'язку (мережі Інтернет). Ліцензіат визнає, що проблеми з доступом до 

Інтернет, включаючи збої обладнання, Програмного забезпечення і мережі, пошкодження або 

перевантаження устаткування, а також проблеми з налаштуванням комп'ютерів і мереж 

Ліцензіата, можуть перешкоджати, переривати, затримувати роботу Програмного 

забезпечення. Ліцензіар не несе відповідальність за будь-які перешкоди, переривання або 

недоступність Програмного забезпечення, які пов'язані з проблемами з доступом до Інтернету 

та/або настройкою комп'ютерів і мереж Ліцензіата.  

 4.7. Ліцензіат несе відповідальність за дії своїх працівників, які мають доступ до 

Програмного забезпечення. Ліцензіар не несе відповідальність за будь-який несанкціонований 

доступ чи несанкціоноване втручання в роботу обладнання Ліцензіата чи до Програмного 

забезпечення третіми особами, які стали наслідком нездатності Ліцензіата забезпечити захист 

інформації, що оброблятиметься Ліцензіатом за допомогою Програмного забезпечення. 

 4.8. Ні Ліцензіар, ні ліцензіари Ліцензіара не будуть нести відповідальність за 

випадкові, прямі або випадкові збитки, у тому числі, але не обмежуючись, втрату бізнесу, 

прибутків чи даних, навіть якщо вони були проінформовані про можливість таких збитків. Ні 

Ліцензіар, або його ліцензіари не будуть нести відповідальність за будь-якими претензіями, 

які пред'явлені Ліцензіатові будь-якою третьою стороною і які стосуються використання 

Програмного забезпечення.  

 4.9. Ліцензіар не здійснює обробку даних Ліцензіата, що обробляються ним за 

допомогою Програмного забезпечення, та у будь-якому разі не може розглядатися як 

володілець, розпорядник, контролер чи процесор даних, які обробляє Ліцензіат за допомогою 

цього Програмного забезпечення. Ліцензіар у жодному випадку не несе відповідальності за 

збереження чи розголошення таких даних Ліцензіатом чи будь-якими третіми особами. 
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5. СТРОК ДІЇ УГОДИ 

 5.1. Дійсна Угода набирає чинності з дати її прийняття Ліцензіатом та зберігає свою 

силу до моменту анулювання або до моменту спливу строку дії у випадку обмеженої ліцензії. 

5.2. Передбачені даною Угодою права Ліцензіата припиняються, якщо Ліцензіат не 

виконує умови даної Угоди. 

5.3. Припинення (анулювання) ліцензій. Відразу після припинення  цієї Угоди Ліцензіат 

повинен знищити Програмне забезпечення, документацію та будь-які копії, або повернути їх 

Ліцензіару.  

5.4. Ліцензіат може зберігати одну копію Програмного забезпечення та документацію 

для архівних цілей.   

5.5. Ліцензіар вправі запросити у Ліцензіата підтвердження виконання передбачених п. 

5.3 та 5.4 цієї Угоди умов.  

5.6. Відмова від гарантійних зобов’язань, обмеження гарантії, відповідальність, цей 

розділ та розділ 6 «ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ» зберігатимуть свою силу після припинення 

цієї Угоди. 

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Ліцензіат не вправі передавати усі права на цю Угоду або відступати, переуступати, 

делегувати чи іншим чином передавати всі або окремі права за цією Угодою без отримання на 

це письмової згоди Ліцензіара та здійснення платежів за таку передачу. Передача прав, 

здійснена за згодою Ліцензіара, припиняє (анулює) права Ліцензіата та зобов’язує його 

передати Програму та документацію, а також їх копії правонаступнику. Такий правонаступник 

зобов’язується прийняти дану Угоду. Передача вбудованих Програм здійснюється тільки у 

випадку доставки отримувачу відповідного обладнання.  

6.2. Застосовуване законодавство. У питаннях, що не визначені цією Угодою, Сторони 

зобов’язується керуватися законодавством України та відповідними міжнародними угодами, 

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.   

6.3. При виникненні розбіжностей і суперечок у зв'язку з взаємними правами і 

зобов'язаннями Сторін за цією Угодою, Сторони докладуть усіх можливих зусиль і почнуть 

всі можливі заходи для їх врегулювання шляхом переговорів. Неврегульовані шляхом 

переговорів спори будуть передані на вирішення компетентного суду України. 

6.4. У випадку визнання компетентним судом окремого положення або декількох 

положень недійсними, такі положення виключаються з цієї Угоди, в той час як інші положення 

Угоди залишаються чинними для Сторін. 

6.5. Ліцензіар вправі контролювати дотримання Ліцензіатом умов цієї Угоди. Ліцензіар 

вправі за власний рахунок виконувати такі перевірки у звичайний робочий час, повідомивши 

про це Ліцензіата у розумні строки. Якщо в  результаті буде виявлено недоплату, то Ліцензіат 

зобов’язується відшкодувати Ліцензіарові таку недоплату. Якщо розмір виявленої недоплати 

перевищує 5 (п’ять) відсотків від суми початкової Угоди, Ліцензіат зобов’язується 

компенсувати Ліцензіарові витрати, пов’язані з проведенням перевірки.  

6.6. Конфіденційність інформації. Сторони зобов'язується докласти всі розумні 

зусилля, щоб не допустити розголошення третій стороні будь-якої конфіденційної інформації, 

отриманої одна від одної на виконання цієї Угоди та має відношення до таких дій протягом 3 

(трьох) років з дати надання Сторонами такої інформації. Це обмеження не поширюється на 

інформацію, яка: (А) була відома Сторонам до розкриття; (Б) розроблена Стороною 

самостійно; (В) зроблена Стороною загальновідомою або (Г) розкривається при попередній 

письмовій згоді Сторони або (Д) розголошується відповідно до рішення суду або правової 

процедури. Сторона докладе всі розумні зусилля, щоб перед розкриттям інформації 

повідомити іншу Сторону про таке розпорядження. З метою даного положення пов’язані 

особи, філії та субпідрядники не вважаються "третьою стороною". Незважаючи на будь-які 

суперечні положення цієї Угоди, Ліцензіар може повідомити про умови цієї Угоди своїм 

ліцензіарам лише в тій мірі, наскільки цього вимагають угоди між Ліцензіаром і такими 

ліцензіарами. 
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6.5. При умові, що супровідна документація включає у себе ліцензії з відкритим 

вихідним кодом, такі ліцензії мають пріоритетну дію в даній Угоді по відношенню до 

компонентів з відкритим вихідним кодом. За умови, якщо супровідна документація включає у 

себе Генеральну загальнодоступну ліцензію або стандартну публічну ліцензію обмеженого 

застосування: (а) програмне забезпечення включає копію коду джерела; (б) якщо Ліцензіат 

завантажив програмне забезпечення з веб-сайту, копія коду джерела доступна на тому ж веб-

сайті; або (в) якщо Ліцензіат відправив письмове повідомлення Ліцензіарові, Ліцензіар 

відправить Ліцензіатові копію коду джерела на платній основі.  

6.6. Письмові повідомлення у рамках даної Угоди можуть бути надіслані на адресу 

Ліцензіара способом, вказаним у супровідній документації.  

6.7. Сторони не несуть відповідальність за затримання виконання або невиконання 

зобов’язань згідно цієї Угоди, що виникли у результаті обставин непереробної сили, за 

виключенням зобов’язань щодо здійснення оплати. 

6.8. Ця Угода включає у себе вичерпний об’єм обов’язків щодо предмету даної Угоди 

й замінює собою усі попередні домовленості та угоди, що могли існувати між Ліцензіаром та 

Ліцензіатом. Невиконання Ліцензіаром своїх прав, вказаних у цій Угоді, не вважається 

відмовою від цих прав. 

6.9. Ця Угода може бути змінена або припинена Ліцензіаром в односторонньому 

порядку без виплати будь-якої компенсації в зв'язку з цим.  

6.10. Повідомлення про зміни в цьому документі здійснюється Ліцензіаром шляхом 

його надіслання Ліцензіатові засобами Програмного забезпечення. У випадку отримання 

такого повідомлення про зміни в цій Угоді, Ліцензіат зобов’язується ознайомитися з ними та 

прийняти нову редакцію Угоди. Якщо Ліцензіат не згоден зі змінами в цій Угоді, він повинен 

видалити Програмне забезпечення, його архівні копії та документацію. 

6.11. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в особистому кабінеті 

на сайті: http://ula.lantec.ua, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. 

6.12. У разі суперечності між редакцією Угоди, включеної до складу Програмного 

забезпечення, і останньою редакцією Угоди, розміщеної на сайті Ліцензіара, пріоритет має 

редакція Угоди, розміщена на сайті http://ula.lantec.ua в особистому кабінеті Ліцензіата.  

 

http://ula.lantec.ua/
http://ula.lantec.ua/

