
м. Кривий Ріг
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР № 1300-А

«01»жовтня 2014 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал», іменоване в подальшому «Ліцензіар», в
особі директора Заремби О.М., яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та A  fc /u  (fy ’A fi'c? £ ✓ « ______________

О - & (Р й£Є іїД . <-£-£ a  iry b & tL  _ . що іменується надалі «Абонент», в особі
U /te  р А г>/у a  . U  / S . t f  . який діє на підставі £  г £/  г у  надалі «Сторони»,

а кбжна окремо «Сторона», з другого боку, уклали цей Договір про нижченаведене:
■ Визначення термінів

■ КП АРМ «Автошкола» - комп’ютерна програма Автоматизоване робоче місце «Автошкола», призначена для формування електронних 
документів про здійснення діяльності з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. Відтворення КП 
АРМ «Автошкола» не обмежене кількістю копій, необхідних для використання необмеженою кількістю кінцевих споживачів.

■ Кінцевий споживач - в розумінні даного договору є оператор (користувач), який на робочому місці Абонента, використовує комп'ютерну 
програму за призначенням.

■ Призначення КП АРМ «Автошкола»:
- процес створення та передачі електронних документів на реєст рацію  списків груп  у реєстраційно-екзаменаційному підрозділі 
Державтоінспекції за місцезнаходженням навчального закладу (Автошколи);
- процес створення та передачі інформації в електронному вигляді про видані свідоцтва (дублікати) про закінчення навчального закладу 
до Єдиної електронної бази даних, що ведеться Державтоінспекцією;
- процес створення та передачі інформації в електронному вигляді про використ ання бланків суворої звітності, що отримані 
навчальним закладом (зг. з п. 22 Постанови КМУ від 20.05.2009 р. № 487);

■ 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 (ст. 1 Закону 
України «Про авторське право та суміжні права» від 23.12.93р. № 3792-ХІІ).

■ Користувач - фізична особа, яка використовує КП АРМ «Автошкола» при виконанні своїх посадових обов'язків пов'язаних з
формуванням електронних документів при здійсненні діяльності з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв 
транспортних засобів; - ї й . .

■ Філія -  структурний підрозділ Абонента будь-якої організаційно-правової форми, який акредитований як заклад з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв у Міністерстві внутрішніх справ України, або має ліцензію Міністерства освіти і 
науки України, для якого повинен бути створений окремий обліковий запис в базі даних програми.

■ Активація комп’ютерної програми -  послуга створення облікового запису в базі даних програми для початку (старту) використання
програми.

■ Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити
документа.

■ Невиключна Ліцензія - дозвіл на використання Абонентом комп'ютерної програми, який Ліцензіар передає і дозволяє використовувати
Абоненту на визначеній території і на певний строк, залишаючи за собою право самому використовувати предмет дозволу чи 
продавати аналогічні ліцензії іншим особам.

■ Територія -територія , на якій Ліцензіат здійснює свою діяльність.

1. Предмет договору
1.1. Цим Договором регулюються відносини Сторін у сфері інтелектуальної власності, що виникають з приводу надання 
Ліцензіаром дозволу Абоненту на використання комп'ютерної програми в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі.

Предметом даного Договору є:
- надання Ліцензіаром за винагороду невиключного права (дозволу) на використання Абонентом КП АРМ «Автошкола» (далі
- Ліцензія), яке починається з моменту активації КП АРМ «Автошкола»;
- оплата Абонентом винагороди за Ліцензію (право користування Програмою).
1.2. Умови використання Програми та вартість Ліцензії визначені умовами цього Договору та Додатками до нього. Активація 
КП АРМ «Автошкола» (далі за текстом -  Програма) здійснюється Ліцензіаром шляхом створення облікового запису в базі 
даних програми та надання Абоненту згенерованих логіну та паролю з використанням он-лайн сервісу або електронною 
поштою. Одночасно під одним логіном та паролем може бути використання необмеженої кількості копій Програм (робочих 
місць, кінцевих споживачів). За бажанням Абоненту можуть бути згенеровані необмежена кількість логінів та паролів.
1.3. Авторські майнові права інтелектуальної власності на комп'ютерну програму належать Ліцензіару на підставі Свідоцтва про 
реєстрацію авторського права на твір №50493 від 29.07.2013 року виданого Державною службою інтелектуальної власності.
1.4. Підписання Сторонами цього Договору підтверджує отримання Абонентом невиключної Ліцензії на право користування КП 
АРМ «Автошкола» (Додаток до Договору). У цьому Договорі під вартістю невиключної Ліцензії на використання Абонентом КП 
АРМ «Автошкола» розуміється винагорода за надання права на користування авторським правом на твір у вигляді 
комп'ютерної програми.
1.5. Строк дії невиключної Ліцензії на використання КП АРМ «Автошкола» розпочинається з моменту .здійснення активації КП 
АРМ «Автошкола» і закінчується 31.12.2014 року, за умови належного виконання Абонентом.';їкШжен,ь цього Договору. 
Строк дії невиключної Ліцензії автоматично продовжується на кожний наступний календарний-'рік. в порядку, передбаченому 
для продовження строку дії цього Договору. ІЬ ?  ДЛЯ - I  V l ' t u
1.6. Абонент не має права продати або здійснити відчуження в інший спосіб комп’ютерної програми АРМ «Автошкола» або 
оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію и ^ ^ ; тіромислового, 
комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) програми та/або компонентів до неї.
1.7. КП АРМ «Автошкола» розроблена у-відповідності до вимог Постанови КМУ від 20.05.2009 р. № 487 та погодженого 
Технічного завдання.



2. Права та обов’язки сторін
2.1. Абонент зобов’язаний:

2.1.1. Призначити своє обладнання, технічні характеристики якого відповідають вимогам, викладеним у цьому Договорі, для 
роботи з КП АРМ «Автошкола» та забезпечити підключення комп’ютера, на якому планується робота з програмою АРМ 
«Автошкола», до мережі Інтернет відповідно до вимог, викладених в Додатку №1 до цього Договору, що є його невід’ємною 
частиною.
2.1.2. Своєчасно здійснювати щомісячні платежі за право користування Програмою у порядку та на умовах, визначених у 
Додатку №2 до Договору, що є його невід’ємною частиною.
2.1.3. Надати Ліцензіару достовірну інформацію про суб'єкта господарювання, який акредитований як заклад з підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв у Міністерстві внутрішніх справ України, або має ліцензію Міністерства освіти і 
науки України, та інформацію про працівників (ПІБ, посада, службовий телефон), яких призначено як користувачів АРМ 
«Автошкола» за формою згідно з Додатком № 3 до цього Договору, який є невід'ємною частиною Договору, без обмеження 
кількості користувачів та можливістю одночасного відтворення КП АРМ «Автошкола» на необмеженій кількості комп'ютерів 
такого суб'єкта господарювання (кінцевих споживачів).
2.1.4. Використовувати КП АРМ «Автошкола» за призначенням.
2.1.5. При експлуатації КП АРМ «Автошкола» дотримуватися вказівок, визначених у «Керівництві оператора», актуальна версія 
якого знаходиться на офіційному сайті Ліцензіара www.dio.kiev.ua.
2.1.6. Абонент має право отримати Ліцензію на використання КП АРМ «Автошкола» для кожного підрозділу (філії), який 
акредитований як заклад з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв у Міністерстві внутрішніх справ України, 
або має ліцензію Міністерства освіти і науки України. В такому разі, Абонент зобов'язаний надати Ліцензіару інформацію згідно 
з п. 2.1.3. Договору для кожної з таких філій та додатково сплатити вартість Ліцензії згідно з Додатком №2 до Договору для 
кожної з таких філій, без обмеження кількості користувачів та можливістю одночасного відтворення КП АРМ «Автошкола» на 
необмеженій кількості комп’ютерів (кінцевих споживачів) кожної з таких філій.
2.1.7. З метою дотримання Ліцензіаром принципу достовірності при оформленні первинних документів, надати Ліцензіару 
(поштою та/або на електронну адресу diotrader@optima.com.ua, або за факсом 056-407-16-32) наступні документи: копію 
Свідоцтва про державну реєстрацію; копію Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; копію сертифіката 
закладу акредитованого з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв у Міністерстві внутрішніх справ України, 
або копію ліцензії Міністерства освіти і науки України.
2.1.8. У разі зміни відомостей про Абонента та/або про його філії, надати Ліцензіару письмову інформацію про такі зміни в 
термін не пізніше 10 днів з дня настання таких змін.
2.1.9. В термін 20 робочих днів з дати відправлення Актів про використання комп’ютерної програми підписати їх та відправити 
один примірник Ліцензіару поштою, або в той же термін надати вмотивовану відмову від підписання на адресу Ліцензіара, 
вказану в Розділі 10. Дата поштового відправлення підтверджується поштовим штампом на конверті та Реєстром поштових 
відправлень Ліцензіара.
2.1.10. У разі недодержання термінів та вимог, визначених п. 2.1.9 Договору, права користування Програмою за Договором 
вважаються такими, що надані належним чином у повному обсязі, акти вважаються підписаними та підлягають сплаті 
відповідно до умов цього Договору.
2.1.11. Абонент подовжує дію Ліцензії шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Ліцензіара за право використання 
Програми за відповідний період.
2.1.12. Абонент зобов’язаний знайомитись з направленими Ліцензіаром будь-якими повідомленнями та сповіщеннями, 
опублікованими на сайті за адресою www.dio.kiev.ua. Такий порядок повідомлення визнається належним незалежно від факту 
його прочитання Абонентом.
Угі 2.2. Ліцензіар зобов’язаний:
2.2.1. Провести активацію Програми шляхом створення облікового запису в базі даних програми та надання згенерованих 
логіну та паролю протягом 2-х робочих днів з дня, наступного за днем отримання належних документів. Використання 
Програми Абонентом може здійснюватись виключно після її активації.
2.2.2. Надсилати щомісячно Акти про використання комп’ютерної програми в термін 5-ти робочих днів після звітного місяця.
2.2.3. Забезпечити актуальність версії документу «Керівництво оператора» для експлуатації КП АРМ «Автошкола», 
розташованої на офіційному сайті Ліцензіара www.dio.kiev.ua.
2.2.4. Забезпечити повну конфіденційність щодо отриманих від Абонента відомостей в процесі виконання обов'язків за даним 
Договором.
2.2.5. Має право призупиняти право використання (дію (чинність) Ліцензії) Абонентом Програмою у разі порушення останнім 
умов цього Договору.
2.2.6. Ліцензіар має право направляти Абонентам будь-які повідомлення та сповіщення, публікуючи їх на сайті за адресою 
www.dio.kiev.ua та/або в Програмі, та/або надіслане на електрону пошту, вказану у Ліцензійній (Реєстраційній) картці Абонента. 
Такий порядок повідомлення визнається належним незалежно від факту його прочитання Абонентом.

3. Умови чинності Ліцензії та використання комп’ютерної програми
3.1. Ліцензія вважається чинною за умови своєчасних розрахунків за Ліцензію згідно з цим Договором.
3.2. Ліцензія вважається чинною за умови наявності у Ліцензіара підписаного Договору з Додатками та Ліцензійною карткою.
3.3. Дія Ліцензії призупиняється і Ліцензія вважається не чинною в разі:
3.3.1. Абонент автоматично позбавляється права на використання комп’ютерної програми, якщо Абонент не здійснив вчасно 
оплату винагороди за право використання Програми. Про це Ліцензіар, належним чином, в розумінні цього Договору, 
повідомляє Абонента. В разі якщо Абонент в термін 3 календарних днів після попередження не здійснив оплату винагороди за
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зо використання Програми, Ліцензіар призупиняє дію Ліцензії. В такому випадку, Ліцензіар не несе будь-якої 
дповідальності, та не відшкодовує витрати та інші збитки, що може понести Абонент в разі призупинення дії Ліцензії. 

j.3.2. Абонент позбавляється права на використання комп'ютерної програми, якщо Абонент не надав підписаний примірник 
Ліцензійного договору, Додатків до нього та Ліцензійної картки на право використання Програми в термін 90 робочих днів з дня 
активації Ліцензії (отримання логіну та паролю). Ліцензіар без повідомлення Абонента призупиняє дію Ліцензії. В такому 
випадку, Ліцензіар не несе будь-якої відповідальності, та не відшкодовує витрати та інші збитки, що може понести Абонент в 
разі призупинення дії Ліцензії.
3.3. Абонент зберігає право на відновлення (не раніше, ніж через 3 (три) робочих дні з моменту зарахування на рахунок 
Ліцензіара грошових коштів - заборгованості по розрахункам за право використання Програми) дії Ліцензії на використання 
активованої Абонентові Програми в разі її (Ліцензії) припинення через несплату (пункт 3.3.1. цього Договору), при дотриманні 
однієї з таких умов:
а) у разі, якщо право на використання Програми припиняється протягом строку, меншого, ніж два місяці поспіль, він має право 
на відновлення дії Ліцензії за умови оплати заборгованості по розрахункам за право використання Програми;
б) у разі, якщо право на використання Системи припиняється протягом строку, більшого, ніж два місяці поспіль, він має право 
на відновлення чинності (дії) Ліцензії за умови здійснення додаткової оплати послуг активації -1800 грн., в тому числі ПДВ за 
ставкою згідно діючого законодавства, та оплати заборгованості по розрахункам за право використання Програми.

4. Вартість Ліцензії та порядок розрахунків Аня
4.1. Вартість та порядок розрахунків за користування КП АРМ «Автошкола» регулюються Додатком №2, який є невід’ємною 
частиною цього Договору.
4.2. У разі виникнення умов, які впливають на формування ціни за користування програмою (в тому числі модернізація 
Програми) Ліцензіар має право в односторонньому порядку змінювати діючі ціни з повідомленням належним чином, в 
розумінні цього Договору, Абонента про такі зміни за 15 календарних днів.

5. Відповідальність
5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов даного Договору відповідно до вимог діючого в Україні законодавства.
5.2. При невиконанні або неналежному виконанні обов’язків за даним Договором однією із Сторін, друга Сторона має право 
вимагати відшкодування витрат або інших збитків, пов’язаних з порушенням договірних зобов'язань.
5.3.Сплата пені не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань за цим Договором.
5.4. У разі невиконання та неналежного виконання Абонентом зобов'язань, що передбачені цим Договором, Ліцензіар май 
право призупинити виконання своїх зобов'язань за Договором.
5.5.Сторони не мають права передавати інформацію, що стосується іншої Сторони у межах цього Договору третім особам, 
окрім випадків, передбачених чинним законодавством України. Передача інформації третім особам можлива тільки на підставі 
письмового дозволу другої Сторони за цим Договором.
5.6. Ліцензіар та Абонент домовились забезпечити дотримання при правовідносинах вимог Закону України «Про захист 
персональних даних», шляхом підписання усіх необхідних документів. Абонент засвідчує та гарантує, що будь-які персональні 
дані про будь-яких фізичних осіб, які були або будуть передані Ліцензіару, були отримані та знаходяться у користуванні 
Абонента правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України. Абонент засвідчує і гарантує, що він має всі 
необхідні правові підстави для передачі вищевказаних персональних даних Ліцензіару для їх подальшої обробки з метою 
виконання зобов’язань, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі 
чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі 
персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із 
виконанням зобов’язань та/або із захистом прав Ліцензіару, або якщо це необхідно для реалізації прав та обов’язків; 
передбачених законом. Право Абонента на передачу вищевказаних персональних даних нічим не обмежене і не порушує 
права суб'єктів персональних даних та інших осіб.
5.7. Ліцензіар не несе відповідальності за перерви в користуванні програмою у випадку збоїв програмного забезпечення чи 
обладнання, які не належать Ліцензіару і не перебувають під його управлінням, а також перерви в користуванні програмою, 
викликані відмовою електроживлення.
5.8. Ліцензіар не несе відповідальності за перерви в користуванні програмою, які виникли у зв'язку з проведенням робіт, 
необхідних для відновлення, підтримки працездатності та розвитку мережі, за умови повідомлення Абонента та проведення 
робіт у межах строків, вказаних у повідомленні.
5.9. Ліцензіар не несе відповідальності за понесені Абонентом або третьою особою збитки, пов'язані з користуванням 
комп’ютерною програмою Абонентом, у випадку впливу комп'ютерних вірусів або надходження спаму. Абонент зобов'язаний 
самостійно вживати всі необхідні дії для антивірусного захисту та захисту від спаму.

6. Форс-мажор ,
6.1. Сторони повністю або частково звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-якого із 
положень цього Договору, якщо це є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчоГСторони, таких як пожежі, 
стихійного лиха, заборони експорту чи імпорту, або інших, незалежних від Сторін обставин, які безпосередньо впливають на 
умови виконання цього Договору (далі «форс-мажорні обставини»),
6.2. При виникненні форс-мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожної із Сторін 
зобов'язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти 
такі обставини.
6.3. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 3 місяців, то кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого 
виконання обов'язків за цим Договором.
6.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна письмово сповістити іншу 
Сторону у 5-денний термін про початок і припинення форс-мажорних обставин.



6.5. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України at 
регіональними відділеннями згідно з чинним законодавством України.

7. Порядок вирішення спорів
І'. 1. Всі спори, які виникають у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.
7.2. У випадку, якщо Сторони не досягли взаємоприйнятного рішення і не вирішили спір шляхом переговорів, він вирішується в 
судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8. Запевнення і гарантії
8.1. Дійсним Сторони заявляють та гарантують одна одній, що усі заяви, що викладені у цьому Договорі, є достовірними, 
точними, станом на дату цього Договору та будуть достовірними, повними та точними протягом дії Договору.
8.2. Сторони мають усі необхідні права та повноваження, повну правоздатність для укладення цього Договору, виконання своїх 
зобов’язань за цим Договором та здійснення усіх угод, передбачених цим Договором.
8.3. Укладання, підписання та виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно з цим Договором не спричинить:
- порушення будь-якого з положень Статуту Ліцензіар а та/або Абонента;
- порушення або невиконання будь-якого зобов’язання Ліцензіара та/або Абонента;
- порушення наказу, рішення або постанови суду або іншого органу державної влади та управління, що є обов'язковим для 
виконання Ліцензіара та/або Абонента відповідно.
8.4. На дату підписання цього Договору не ведеться та не ініціюється справа, процес або розслідування, що ставить під сумнів 
законність, дійсність або можливість примусового виконання цього Договору або правочинів, що зумовлені цим Договором;
8.5. На дату підписання цього Договору Ліцензіар та/або Абонент не є Сторонами будь-яких договорів конфіденційності, 
екскпюзивності або мораторію, що унеможливлюють підписання цього Договору.
8.6. Сторони зобов’язуються забезпечити захист прав на інтелектуальну власність, отриману в результаті співпраці на основі 
цього Договору.

9. Прикінцеві положення
9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2014 року, а в частині взаєморозрахунків 
до повного виконання його умов. З моменту здійснення активації КП АРМ «Автошкола» набирає чинності та частина цього 
Договору, що відповідає змісту Ліцензійного договору.
9.2. У випадку, якщо жодна зі Сторін за ЗО днів до закінчення строку дії цього Договору не заявить про його припинення, Договір 
вважається автоматично продовженим на кожний наступний календарний рік. Строк дії невиключної Ліцензії автоматично 
продовжується зі строком дії цього Договору.
9.3. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін у письмовій формі. У разі розірвання Договору Сторони не 
звільняються від своїх боргових зобов’язань.
9.4. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку Ліцензіаром у разі непогашення Абонентом заборгованості по 
розрахункам за право використання Програми в термін який перевищує 4 місяці (120 календарних днів) з моменту її 
виникнення. У разі розірвання Договору Сторони не звільняються від своїх боргових зобов'язань. Розірвання Договору 
Ліцензіаром, остаточно припиняє дію невиключної Ліцензії.
9.5. В усьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
9.6. Зміни та доповнення до цього Договору оформлюються письмово, підписуються Сторонами та стають його невід’ємною 
частиною.
9.7. Цей Договір складено у 2-х оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
9.8. Ліцензіар є платником податку на прибуток на загальних підставах.
9.9. Абонент є платником__________________________________________________________________________•

10. Юридичні адреси та реквізити сторін

Ліцензіар

/ні:

ТОВ «Д.І.О. ■ Трейдер Інтернаціонал»
50005, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 41 
р/р 260060257401 в Укрексімбанку м. Кривий Ріг 
МФО 305589; код ЄДРПОУ 24600348;
Свідоцтво платника ПДВ № 200020778;
ІПН 246003404845
Тел. бухгалтерії: 056-409-71-17, 056-409-71-18 
Приймальня: 056-409-71-22 
Call Centre (технічна підтримка): 056-409-71-21; 
095-235-30-05, 095-235-30-04, 067-569-38-04, 
067-569-38-05 095-235-30-05, 095-235-30-04, 
067-569-38-04, 06.7-569-38-05 
Email: diotrader(S)oDtima.com.ua 
Адреса сай;

Ліцензіат (Абонент)

г * - b p s O u t  t f Q

Юридична адреса: <f Ґ ^ £6к ' з
м  Л -еуць  /<Р
Поштова адреса (для листування):_________________

Р/Р_

Директор Заремба О.М.



Додаток № 1, 
до Ліцензійного договору № / J 'С>0~

від t O i » / 0  2014 р,
м, Кривий Ріг «_____ »  2014 р.

Технічні вимоги для промислової експлуатації 
комп’ютерної програми 

АРМ «Автошкола»

Системний блок:
Процесор Intel® сумісний, тактова частота не менш 2.40 GHz.
Оперативна пам'ять не менш 1GB. ( мс і
Периферійне обладнання:
Клавіатура. * '- і 4 р.

Маніпулятор Mouse.
Операційна система:
Windows 2000/2003/XP/Vista/7;
Linux або Мас OS.
Засоби оргтехніки:
Лазерний принтер, технічні характеристики якого дозволяють друк документів на папері формату А5.

Монітор з роздільною здатністю не менш ніж 1024 х 768.
Підключення до мережі Internet: (забезпечується Абонентом):
Постійне підключення до мережі Інтернет. Мінімальна швидкість підключення -  не менш ніж 128 Kbit/s.
Встановлений та налагоджений один з браузерів:
- Mozilla Firefox 3 або версія вище;

- Safari 3 або версія вище;
- Chrome або версія вище;
- Opera 9 або версія вище.



Додаток Щ 2 
до Ліцензійного договору № f  Л

в ід « £ )( » /< ?  2014 р.
м. Кривий Ріг «_____» ___________ 2014 р.

Винагорода за надання права на використання комп’ютерної програми
та порядок розрахунків

1. КП АРМ «Автошкола» використовується Абонентом для автоматизації процесів створення та передачі електронних 
документів на реєстрацію списків груп у реєстраційно-екзаменаційний підрозділ Державтоінспекції; для процесів створення та 
передачі інформації в електронному вигляді про видані свідоцтва (дублікати) про закінчення навчального закладу до Єдиної 
електронної бази даних, що ведеться Державтоінспекцією; а також для процесів створення та передачі інформації в 
електронному вигляді про використання бланків суворої звітності, що отримані навчальним закладом (зг. з п. 22 Постанови 
КМУ від 20.05.2009 р. № 487); та для створення інших звітних документів.
2. Винагорода за невиключне право (дозвіл) на використання Абонентом КП АРМ «Автошкола» (надалі - Вартість Ліцензі)'),1 
визначається щомісячно з урахуванням кількості створених за допомогою КП АРМ «Автошкола» електронних документів про 
видані свідоцтва (дублікати) про закінчення навчального закладу з розрахунку вартості 25,00 грн. за один цей електронний 
документ, без ПДВ.
3. Термін сплати винагороди за право на використання КП АРМ «Автошкола» - не пізніше 10 числа місяця, наступного за 
звітним місяцем (в якому проводилось створення електронних документів) у повному обсязі. Підставою для проведення 
розрахунку є наданий Ліцензіаром Акт про використання комп’ютерної програми за відповідний (звітний) місяць.
4. Обов’язок сплатити за дію Ліцензії КП АРМ «Автошкола» ніяким чином не залежить від результатів господарської діяльності 
Абонента.
5. При сплаті винагороди за використання КП АРМ «Автошкола» у полі «Найменування платежу» платіжного доручення слід 
вказувати наступне: «Оплата винагороди за невиключне право на використання КП АРМ «Автошкола» за 

_(відповідний період). Код ЄДРПОУ 7 /. ' Сертифікат/ліцензія № СС> f У Без ПДВ». У
6. Для недопущення припинення дії Ліцензії та з метою забезпечення своєчасного отримання первинних документів для 
організації бухгалтерського обліку Абонента, Ліцензіар здійснює щомісячно, протягом 5 робочих днів після звітного місяця, 
електронну розсипку Актів про використання комп’ютерної програми та Актів звірки взаєморозрахунків за електронною 
адресою, вказаною в Ліцензійній картці Абонента або іншою адресою, додатково вказаною Абонентом спеціально для 
отримання вищевказаних документів. Саме ці документи роздруковуються та надсилаються поштою Абоненту.
7. Акти про використання комп'ютерної програми та Акти звірки взаєморозрахунків, надіслані електронною розсипкою,1 
вважаються наданими належним чином, та як підстава для проведення розрахунків (оплати) за використання Програми.



Додаток № З
до Ліцензійного договору №

« Є  ґ  » 2014 р.

Ліцензійна (реєстраційна) картка 
(інформація про суб’єкта господарювання І філію суб’єкта господарювання, що планує експлуатацію АРМ

Повне найменування: в а /г*?  - и У і / г  ^  О г& Л 'о  и У я & о & іе .
Скорочене найменування: J U ftfa & tS p r.z  D & s jy c i U S a & z ,
Код ЄДРПОУ

Якщо заклад акредитований:
Серія та номер сертифікату акредитації Ж ?  V O /4 9 1 *
Дата видачі сертифікату

Термін дії сертифікату 9 0
Обсяги підготовки по категоріях ТЗ / і /  ф__ y o  о>О д

Якщо заклад не акредитований або не виданий сертифікат про акредитацію:
Серія та номер ліцензії Міносвіти

Дата видачі ліцензії Міносвіти

Термін дії ліцензії Міносвіти

Обсяги підготовки по категоріях ТЗ

Юридична адреса
Область 0 /U & 6 c j£ -£ L ,
Район області bU xofo /S c : £
Населений пункт , . і/
Вулиця, номер будинку, корпус, квартира (офіс)

Поштовий індекс < /// о  e> о
Адреса проведення діяльності (територія)

Область J t& S  /  6сб Я зи>
Населений пункт и /.
Вулиця, номер будинку, корпус, квартира (офіс) с /? ./&  б с -в о а ,
Поштовий індекс v  9 / О Я У  &

Керівник Підрозділу
Прізвище u Lc & /? 4 c><u o
Ім’я

По батькові

Номер службового телефону

Номер факсу
О  іАдреса електронної пошти (e-mail)

Працівник
Прізвище

Ім’я

По батькові

Посада

Номер службового телефону

Працівник
Прізвище

Ім'я

По батькові

Посада

Номер службового телефону $ '< $ / Яеооіаська

•й З

/  ьусОеида Маковея • гін та пароль, якщо не заповните або заповните з помилками Ваш E-mail
Ліцензіат (Абонент)

ТОВ «д.і.у. «4
°  V

Директор_____
онал» 

мба О.М.



Додаток №4 
до Ліцензійного договору № 'З О О - 'Л -

« 0 ___» ( О  2014 р .

ЛІЦЕНЗІЯ
на використання комп'ютерної програми Автоматизоване робоче місце «Автошкола»

1. Загальні положення
1.1. Цією Ліцензією засвідчується право Ліцензіата (суб'єкт господарювання -  користувач) (далі за текстом - Абонент) на правомірне використання комп’ютерної 

програми Автоматизоване робоче місце «Автошкола» (далі за текстом - КП АРМ «Автошкола» або Програма), авторські майнові права на яку належать ТОВ «Д.І.О.-Трейдер 
Інтернаціонал», та яка призначена для формування електронних документів про здійснення діяльності з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв 
транспортних засобів.

1.2. Ліцензіар -  ТОВ «Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал» створив комп’ютерну програму АРМ «Автошкола», набув та зареєстрував права володіння авторськими та 
майновими правами на КП АРМ «Автошкола» Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір N“ 50493 від 29.07.2013 року виданого Державною службою 
інтелектуальної власності М іністерства освіти і науки України, та відповідно набув Право видавати ліцензії на використання КП АРМ «Автошкола».

1.3. КП АРМ «Автошкола», за даним Договором, є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються 
як об'єкт авторського права, майнові авторські права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал».

2. Обсяг прав на використання КП АРМ «Автошкола»
2.1. Право Ліцензіата (Абонента) на використання КП АРМ «Автошкола», яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невикпючного авторського 

майнового права.
2.2.Ліцензіат (Абонент) за цією Ліцензією отримує право використовувати комп'ютерну програму АРМ «Автошкола» за призначенням, а саме для забезпечення 

господарської діяльності з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів на визначеній території проведення цієї діяльності та в межах 
строку д ії Ліцензії.

2.2.1. Призначення КП АРМ «Автошкола»:
- автоматизація процесу створення та передачі електронних документів на реєстрацію списків груп у реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції за 
місцезнаходженням навчального закладу (Автошколи);
- автоматизація процесу створення та передачі інформації в електронному вигляді про видані свідоцтва (дублікати) про закінчення навчального закладу до Єдиної 
електронної бази даних, що ведеться Державтоінспекцією;
- автоматизація процесу створення та передачі інформації в електронному вигляді про використання бланків суворої звітності, що отримані навчальним закладом (зг. з п. 22 
Постанови КМУ від 20.05.2009 р. N2 487.)

2.3. При використанні КП АРМ «Автошкола» Ліцензіат (Абонент) набуває права:
а) використовувати документи, звіти, дані що містяться у складі КП АРМ «Автошкола», для підготовки власних інформаційних та аналітичних матеріалів (висновків, звітів 
тощо).
б) відтворювати одночасно не обмежену кількістю копій КП АРМ «Автошкола» на необмеженій кількості комп'ютерів такого суб’єкта господарювання, необхідних для 
використання не обмеженою кількістю кінцевих споживачів.

2.4. При використанні КП АРМ «Автошкола» Ліцензіату (Абоненту) забороняється:
а) вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини КП АРМ «Автошкола»;
б) здійснювати деконструювання баз даних КП АРМ «Автошкола» з метою перенесення інформації до інших систем або для інших цілей;
в) передавати права на використання КП АРМ  “А в то ш ко л а " або її частини/компонентів, а також  інш і права на КП А РМ  «Автош кола” третім  особам ш ляхом продажу, 
в ідступлення чи іншим способом; зд ійсню вати в ідносно КП АРМ  «Автош кола» або ї ї  частини/ком понентів  буд-які д ії, заборонені законодавством про інтелектуальну 
власн ість та її захист;
г) розміщувати класифікатори та довідники, що містяться у складі К ІІ АРМ «Автошкола» до будь-яких інших систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а 
також здійснювати будь-яке їх розміщення в мережі ІНТЕРНЕТ;
д) використовувати тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі КП АРМ «Автошкола» у будь-яких друкованих засобах масової інформації, 
друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах, без письмового дозволу Ліцензіара.

2.5. Об'єктом авторського права також є форма і стиль подання інформації, яка міститься у КП АРМ «Автошкола», у зв'язку з чим, без письмового дозволу 
Ліцензіара, забороняється будь-яке їх використання, а також розміщеної у них інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю, іншим чином, ніж це 
передбачено пунктом 2,2 даної Ліцензії.

2.6. При використанні документів, що містяться у складі КП АРМ «Автошкола», Ліцензіатові (Абонентові) належить здійснювати відповідне посилання на авторське 
право Ліцензіара.

2.7. По закінченню строку д ії Л іцензії Л іцензіат (Абонент) втрачає право (автоматично позбавляється права) на використання КП АРМ «Автошкола» в тих обсягах, 
які визначено Розділом 2 цієї Ліцензії.

2.8. Упродовж всього строку д ії цієї Ліцензії Ліцензіар наділяється правом, передбаченими законом способами, контролювати обсяги та порядок використання КП 
АРМ «Автошкола» Ліцензіатом (Абонентом) та вимагати від Ліцензіата (Абонента) припинити будь-яке використання КП АРМ «Автошкола» в обсягах, що перевищують ті, які 
визначено у розділі 2 цієї Ліцензії.

2.9. Упродовж всього строку д ії цієї Ліцензії Ліцензіат (Абонент) зобов'язується негайно повідомляти Ліцензіара про будь-які порушення авторських прав на КП АРМ 
«Автошкола» з боку третіх осіб, а також сприяти Ліцензіару в оперативному припиненні порушень, фіксації доказів їх наявності та адекватному захисту прав Ліцензіара.

2.10. Для підтвердження правомірності користування КП АРМ «Автошкола» Ліцензіату (Абоненту) належить, на вимогу компетентних органів, надавати останнім 
для ознайомлення оригінальний примірник цієї Ліцензії та Договору, додатком до якого вона є.

2.11. За незаконне використання КП АРМ «Автошкола», в тому числі у випадку порушення зобов'язань, передбачених у пункті 2.4., Ліцензіат (Абонент) сплачує на 
користь Ліцензіара штраф у розмірі 25-кратної вартості Л іцензії на використання КП АРМ «Автошкола», що використовуються Ліцензіатом (Абонентом), за вартістю, діючою на 
момент сплати штрафу.

3. Чинність Ліцензії та прикінцеві положення
3.1. Строк д ії Л іцензії на використання КП АРМ«Автошкола» розпочинається з моменту активації КП АРМ «Автошкола» і закінчується 31.12.2014 року, за умови 

належного виконання Ліцензіатом (Абонентом) положень Ліцензійного Договору. Строк д ії невиключної Ліцензії автоматично продовжується на кожний наступний календарний 
рік в порядку, передбаченому для продовження строку д ії Ліцензійного Договору.

3.2. Дія Ліцензії на використання КП АРМ «Автошкола» припиняється (Ліцензіат (Абонент) позбавляється права на використання КП АРМ «Автошкола»:
а )за рішенням Ліцензіара, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення Ліцстшіатом.^Аб,онентом) зобов'язань, передбачених законодавством України про 
авторські та суміжні права та пунктом 2.4 цієї Ліцензії;
б) автоматично, у випадку порушення Ліцензіатом (Абонентом) статті 3 Ліцензійного ДоговОру:«У. 

3.3. Ліцензійні картки до Ліцензійного договору є невід'ємною частиною цієї Я ш т ' *
Лс

[ер Інтернаціонал»

\ /Л іц е н з іа т ; [Абон  і 
він отримує у  зв'язку

Отримавши дану ліцейЗі 
сумлінно користуватись правамі 
видачею дозволу на їх використі 

Ліцензі

Заремба О.М.

<ь
Інується до Л іцензійнй іїум ов використання КП АРМ  «Автошкола», а також підтверджує свою згоду 
том до вказаної КП АРМ  «М т вш коп яя» і й т а кож  чітко виконувати обов'язки, як і виникають у  зв'язку з

ra 'U u tu o y s  ї м  OeetkQ и У а /^ 4 ^
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