
 
 
 
 
 
 

КОРИСТУВАЦЬКА УГОДА 
 

Ця Користувацька угода є документом, що описує правила використання програми «1С:Підприємство 8. Управління 
невеликою фірмою для України. Мікро. Електронна версія» («ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ») фізичною або юридичною 
особою («Користувачем»), яка володіє правомірно виготовленим та введеним у цивільний обіг примірником даного 
продукту. 

Всі виключні майнові права на вказаний ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ (а саме, програмне забезпечення, записане на 
машинних носіях, оновлення і доповнення до програмного забезпечення, що надаються окремо, а також будь-які супровідні 
матеріали у друкованому або електронному вигляді) на території України належать ДП «Єврософтпром» (надалі - 
«Правовласник»), м. Київ. 

Для отримання ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ Користувач має зареєструватися на Порталі ІТС. Після цього він 
вважається зареєстрованим користувачем ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ. 

Встановлюючи ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ, здійснюючи його запис у пам'ять ЕОМ, зареєстрований Користувач 
визнає себе зв'язаним умовами цієї Користувацької угоди, заявляє та гарантує Правовласнику дотримання всіх законних 
вимог для отримання прав на встановлення та використання примірника ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ. 

За цією Користувацькою угодою Користувачу надаються права, що описані нижче.  

 
ОПИС ПРАВ ТА ОБМЕЖЕНЬ 

1. Зареєстрований Користувач має право встановити ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ та використовувати його відповідно 
до супровідної документації. Обмеження щодо використання ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ вказані у документації. 

2. Для запуску та роботи ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ Користувачу необхідно активувати програмний ключ, який 
забезпечує прив’язку даного примірника ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ до комп’ютера Користувача. 

3. Передача прав за цією Користувацькою угодою третім особам можлива тільки за умови передачі їм повного 
комплекту поставки ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ (включаючи дану Користувацьку угоду), власником якого був 
зареєстрований Користувач; при цьому первинний Користувач зобов'язаний видалити зі свого комп'ютера наявні 
копії ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ разом з програмним ключем та повідомити про передачу прав ДП 
«Єврософтпром». 

4. Користувач зобов'язується не допускати порушень прав Правовласника на ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ, зокрема, не 
вчиняти та не допускати вчинення третіми особами наступних дій без спеціального письмового дозволу 
Правовласника: 

� розповсюджувати ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ або окремі його компоненти; 

� вносити будь-які зміни в код ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, вміст баз даних та інших наборів даних, в яких 
система зберігає інформацію, за винятком тих змін, які вносяться штатними засобами, що входять до складу 
ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ і описані в супровідній документації; 

� вчиняти дії, результатом яких є усунення або зниження ефективності технічних засобів захисту авторських 
прав, що застосовуються Правовласником, включаючи застосування програмних і технічних засобів 
«мультиплексування», засобів, що змінюють алгоритм роботи засобів захисту ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, а 
також використовувати ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ з усуненими або зміненими без дозволу Правовласника 
засобами захисту; 

� відновлювати вихідний код, декомпілювати та/або деасемблювати програмну частину системи, за винятком тих 
випадків і лише тією мірою, якою така діяльність спеціально дозволена чинним законодавством. 

5. Ця Користувацька угода діє протягом усього строку експлуатації Користувачем ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 
та/або перебування у нього примірників ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ. 

 
УМОВИ СУПРОВОДУ 

Зареєстровані користувачі, які правомірно володіють примірником ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, мають право на 
отримання без додаткової оплати:  

� оновлень платформи і конфігурації у сервісі «1С:Оновлення програм» на порталі 1С:ІТС -https://portal.1c.eu/, 

� консультацій з питань отримання програмних ключів для роботи з ПРОГРАМНИМ ПРОДУКТОМ у Центрі 
ліцензування тільки електронною поштою за адресою lic@1c.ua; 

� консультацій з питань функціональності ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ у Службі технічної підтримки з 
1С:Підприємства тільки електронною поштою за адресою hotline@1c.ua. 

Для отримання супроводу власник примірника ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ має назвати його реєстраційний 
номер, який наведений на бланку програмного коду, який входить до складу комплектації ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, 
або у таблиці зареєстрованих продуктів, що розташована у в особистому кабінеті користувачів на Порталі ІТС - 
https://portal.1c.eu/. 


