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Важливо! Уважно прочитайте нижченаведені умови, перш ніж встановлювати, копіювати та/або 
іншим способом використовувати ABBYY® FineReader® PDF 15 (далі – ПЗ). Установка, 
копіювання або використання ПЗ іншим засобом означає Вашу згоду з нижчезазначеними 
умовами.  

Ця ліцензійна угода з Кінцевим користувачем (надалі — Ліцензійна угода) є юридично обов'язковою 
угодою між Вами, кінцевим користувачем, який придбав або використовує ПЗ, та Компанією ABBYY.  

Ця Ліцензійна угода вступить в силу або в момент, коли Ви зможете прийняти умови, що у ній 
містяться, послідовно натиснувши на кнопки «Я приймаю умови ліцензійної угоди» «Далі» і 
встановивши ПЗ, або коли Ви встановите ПЗ, створите копію ПЗ або почнете використовувати ПЗ 
якимсь іншим способом. Будь-яка з вищевказаних дій означає, що Ви підтверджуєте, що Ви прочитали 
цю Ліцензійну угоду, розумієте її та приймаєте умови, які містяться в ній. Якщо Ви не згодні з умовами 
цієї Ліцензійної угоди, не використовуйте ПЗ, вимкніть ПЗ, видаліть його з Вашої системи і знищте 
будь-які копії ПЗ, якими Ви володієте. Ця Ліцензійна угода діє протягом усього терміну поки ви 
використовуєте ПЗ, якщо в цій Ліцензійній угоді або в окремій письмовій угоді між Вами і Компанією 
ABBYY не зазначено інше. 

ПЗ охороняється законодавством про авторське право та міжнародними угодами, деякі його частини 
охороняються законодавством про патенти і секрети виробництва. Ви згодні з тим, що ця Ліцензійна 
угода має таку ж юридичну силу, як і будь-яка інша письмова угода, узгоджена та укладена Вами. У 
разі порушення Ліцензійної угоди Ви можете бути притягнуті до відповідальності у встановленому 
порядку. 

Якщо окрема письмова угода щодо ПЗ була укладена з Компанією ABBYY, то в разі розбіжностей у 
змісті між текстом цієї Ліцензійної угоди і текстом окремої письмової угоди переважну силу має текст 
окремої угоди. Будь-які положення та умови, що містяться у Ваших замовленнях на купівлю або інших 
документах, не повинні змінювати цю Ліцензійну угоду або розширювати зобов'язання ABBYY за цією 
Ліцензійною угодою. 

Ця Ліцензійна угода може бути доступна на декількох мовах. Між англійською версією Ліцензійної 
угоди та її версіями на інших мовах можуть бути розбіжності або відмінності у тлумаченні. У цілях 
забезпечення одноманітності та запобігання двозначності англійська версія Ліцензійної угоди має 
переважну силу, а усі суперечки, претензії або позивні вимоги щодо тлумачення, виконання Ліцензійної 
угоди, або іншим способом пов'язані з Ліцензійною угодою, слід розв'язувати на основі англійської 
версії Ліцензійної угоди. 

Терміни та визначення 

Компанія ABBYY означає:  



ABBYY USA Software House Inc., зареєстроване за адресою: США, 95035 Каліфорнія, 
Мілпітас, сквер Гілв’ю, 890, офіс 300 (890 Hillview Court, Suite 300, Milpitas, California, 
95035, USA), коли застосовується п. 16.1 цієї Ліцензійної угоди; 

ABBYY Japan Co., Ltd., зареєстроване за адресою: Японія, 222-0033 Канагава-кен, 
Йокогама-сі, Кохоку-ку, Cін-Йокогама, 2-5-14 (2-5-14 Shin-Yokohama, Kohoku-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken 222-0033, Japan), коли застосовується п. 16.2 цієї 
Ліцензійної угоди; 

ABBYY Europe GmbH, зареєстроване за адресою: 80687, Німеччина, Мюнхен, 
Лэндсбергер штрасе, 300 (Landsberger Str. 300, 80687 Munich, Germany), коли 
застосовується п. 16.3 цієї Ліцензійної угоди; 

ABBYY UK Ltd., зареєстроване за адресою: Об'єднане Королівство Великобританії та 
Північної Ірландії, TW20 9LF Суррей, Эгхем, Стейшен-роуд, 36, Центрум Хаус (Centrum 
House, 36 Station Road, Egham, Surrey, TW20 9LF, United Kingdom), коли застосовується 
п. 16.4 цієї Ліцензійної угоди; 

ABBYY PTY Ltd., зареєстроване за адресою: Австралія, будівля Сітігруп, рівень 13, 
Парк-стріт, 2-26, Сідней, NSW 3000 (Citigroup Building, Level 13, 2-26 Park Street, Sydney 
NSW 2000, Australia), коли застосовується п. 16.5 цієї Ліцензійної угоди; 

ТОВ «Аби Продакшн», зареєстроване за адресою: Росія, 127273 м. Москва, вул. 
Отрадна, дім 2Б, будівля 6, офіс 12, коли застосовується п. 16.6 цієї Ліцензійної угоди; 

та ABBYY Solutions Ltd., зареєстроване за адресою: Кіпр, Нікосія, CY 2404 Егкомі, вул. 
Михаіла Караолі, 2 (Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Nicosia, Cyprus), — у всіх інших 
випадках. 

Партнер Компанії ABBYY — фізична або юридична особа, якій Компанія ABBYY надала право на 
перепродаж та поширення ліцензійних копій ПЗ Кінцевим користувачам або напряму, або через одного 
чи більше посередників або дистриб'юторів. 

Активація – процес підтвердження Вашого Серійного номеру та перевірки, чи не було Серійний номер 
активовано на кількості Комп'ютерів, що перевищує обсяг Вашої Ліцензії. Вам, Кінцевому користувачу 
ПЗ, необхідно активувати ПЗ для підтвердження законності використання ПЗ. Після встановлення ПЗ 
може знадобитися Активація; якщо потрібна Активація ПЗ, то без активації ПЗ не буде працювати або 
буде працювати протягом обмеженого терміну і з обмеженим числом функцій і перестане 
функціонувати без додаткового повідомлення, коли такий обмежений термін закінчиться. 

 Комп'ютер – конкретний фізичний або віртуальний пристрій з одним або більше ядром ЦПП 
(центрального процесорного пристрою), що працює під управлінням певної операційної системи. 
Будь-які зміни в конфігурації або в наборі комплектуючих Комп'ютера (у тому числі форматування 
жорсткого диска та перевстановлення операційної системи) можуть призвести до того, що Комп'ютер 
буде вважатися іншим Комп'ютером для потреб ліцензування. 

Права на інтелектуальну власність — усі права на інтелектуальну і промислову власність, 
включаючи, права на: (I) винаходи, відкриття та патенти на винаходи, включно із заявками на видачу 
патентів і перевидані патенти, продовження патентів повністю або частково; (II) авторські права; (III) 
зразки та промислові зразки; (IV) товарні знаки, знаки обслуговування, оформлення товару та права на 
аналогічні об'єкти; (V) секрети виробництва (ноу-хау), комерційні таємниці та конфіденційну 
інформацію; (VI) права на топологію інтегральних мікросхем та на шаблони (маски); та (VII) інші 
інтелектуальні права. 

Ліцензія — обмежене право на встановлення та використання функціональності ПЗ, що надається 
Вам Компанією ABBYY на умовах простої (невиключної) ліцензії відповідно до умов цієї Ліцензійної 
угоди. 



Серійний номер — унікальний ідентифікаційний номер Вашої Ліцензії або групи Ліцензій зі схожими 
параметрами.  

ПЗ — ABBYY FineReader PDF 15, включно з усіма і кожним окремим компонентом, вбудованим в неї 
або наданий з використанням мережі Інтернет або іншим способом, включно із, але не обмежуючись, 
виконуваними, довідковими, демонстраційними файлами, файлами-прикладами й іншими файлами; 
бібліотеками, базами даних, зразками, супровідними матеріалами (зображеннями, фотографіями, 
анімаційними зображеннями, аудіо- та відео-компонентами і т.ін.), друкованими матеріалами та 
іншими компонентами ПЗ. 

Ви, Ваш, Кінцевий користувач — відноситься до будь-якої фізичної та/або юридичної особи, що 
придбала ПЗ для власного використання, а не для наступного перепродажу, та до будь-якого 
фактичного користувача ПЗ. 

1. Надання Ліцензії 

1.1. Відповідно до умов цієї Ліцензійної угоди Компанія ABBYY надає Вам обмежену 
невиключну Ліцензію на встановлення і використання функціональності ПЗ з урахуванням 
всіх обмежень і обсягу Ліцензії, які містяться в цій Ліцензійній угоді, в програмних і (або) 
апаратних ліцензійних ключах, наданих Компанією ABBYY, у самому ПЗ і (або) в окремій 
письмовій угоді між Вами і Компанією ABBYY або Партнером Компанії ABBYY та (або) в 
документації, наданої Вам при продажу ПО. У будь-якому випадку окрема письмова угода 
між Вами і Партнером Компанії ABBYY не повинна перевищувати обсяг ліцензії та 
обмеження, зазначені в цій Ліцензійній угоді та (або) в окремій угоді з Компанією ABBYY та 
(або) накладати додаткові зобов'язання на Компанію ABBYY. Умови, що містяться в 
документації, яка надана Вам Партнером Компанії ABBYY при продажу ПЗ, не повинні 
суперечити умовам цієї Ліцензійної угоди, окремої угоди з Компанією ABBYY, і письмових 
документів Компанії ABBYY, що регулюють умови використання та (або) продажу ПЗ. 

Всі умови цієї Ліцензійної угоди поширюються як на ПЗ у цілому, так і на кожний компонент 
ПЗ окремо, а також на документацію для Кінцевого користувача, за винятком включеного 
до ПЗ програмного забезпечення третіх осіб, у відношенні до якого діють власні ліцензійні 
умови, як визначено в розділі 15. Будь-які розбіжності з питання обсягу Вашої Ліцензії 
повинні вирішуватися на користь обмеження обсягу Вашої Ліцензії. Обмеження на 
використання Вами ПЗ та обсяг Вашої Ліцензії можуть включати у себе також наступне: 

1.1.1. Обмеження на кількість Комп'ютерів, окремих користувачів та мережевий доступ. 
Обсяг придбаної Вами Ліцензії залежить від її типу та може обмежувати кількість 
Комп'ютерів, на яких ви маєте право встановити та використовувати ПЗ, кількість 
окремих користувачів ПЗ та мережевий доступ до ПЗ. Тип придбаної Вами Ліцензії 
вказано в окремій угоді між Вами і Компанією ABBYY або Партнером Компанії 
ABBYY і (або) в документації, наданої Вам при продажу ПЗ. Після встановлення 
ПЗ Ви зможете переглянути тип своєї Ліцензії у меню «Довідка», що є доступним в 
інтерфейсі ПЗ. 

1.1.1.1. Якщо Ви придбали Ліцензію типу “Single user license” або “Standalone” та 
є юридичною особою, то Ви маєте право встановити та використовувати 
ПЗ на одному Комп'ютері, якщо інше не зазначено в Ліцензійній угоді, в 
окремій угоді з Компанією ABBYY або в документах Компанії ABBYY, 
наданої Вам при продажу ПЗ. Якщо Ви придбали ліцензію типу «Single 
user license» або «Standalone» і є фізичною особою, то Ви маєте право 
встановити та використовувати ПЗ на одному стаціонарному Комп'ютері, 
що Вам належить і на одному портативному Комп'ютері, який Вам 
належить (ноутбуці або іншому портативному пристрої, що задовольняє 
системним вимогам до ПЗ). Ви не маєте права використовувати ПЗ 
одночасно на стаціонарному та портативному Комп'ютері. У кожний 
окремо взятий період часу Ви маєте право або здійснювати доступ до 
ПЗ напряму, або після підключення за допомогою віддаленого доступу 



до Комп'ютера, на якому встановлено ПЗ. 

1.1.1.2. Якщо Ви придбали ліцензію типу «Per Seat», то Ви маєте право 
встановити та використовувати ПЗ на тій кількості Комп'ютерів, що 
належить Вам та дорівнює кількості придбаних Вами Ліцензій. У кожний 
окремо взятий період часу Ви маєте право доступу до однієї 
встановленої копії ПЗ тільки з одного Комп'ютера, якщо інше не вказано 
у Ліцензійній угоді, в окремій угоді з Компанією ABBYY або в 
документації Компанії ABBYY, яка надана Вам при продажу ПЗ. 

1.1.1.3. Якщо Ви придбали ліцензію типу «Network License» або «Concurrent», то 
Ви маєте право встановити ПЗ на будь-якій кількості Комп'ютерів, що 
належать Вам, та одночасно використовувати ПЗ тільки на тій кількості 
Комп'ютерів, що дорівнює кількості придбаних Вами Ліцензій, якщо інше 
не зазначено в Ліцензійній угоді, в окремій угоді з Компанією ABBYY або 
в документації Компанії ABBYY, наданої Вам при продажу ПО. 

1.1.1.4. Якщо ви придбали ліцензію типу «Remote User», то Ви маєте право 
використовувати ПЗ за допомогою віддаленого доступу або за 
допомогою рішення для віртуалізації, яке використовується Вами на 
законних підставах (далі — Рішення). У такому випадку Ви маєте право 
встановити ПЗ на будь-якій кількості Комп'ютерів, що використовуються 
як сервери (хости) для Рішення. Встановлене ПЗ може 
використовуватися за допомогою віддаленого доступу з клієнтських 
Комп'ютерів такою кількістю фізичних осіб (названих користувачами 
Рішення), яке дорівнює числу придбаних Вами Ліцензій, при цьому Ви 
зобов'язані придбати Ліцензію для кожного користувача, який має 
можливість використовувати ПЗ, якщо інше не зазначено в Ліцензійній 
угоді, в окремій угоді з Компанією ABBYY або в документації Компанії 
ABBYY, наданої Вам при продажу ПЗ. У кожний окремо взятий період 
часу одна фізична особа має право отримувати віддалений доступ до 
ПЗ тільки з одного Комп'ютера. 

1.1.2. Якщо застосовується п. 16.6 і Ви придбали ABBYY FineReader PDF 15 Standard, то 
Ви маєте право використовувати ПЗ виключно з некомерційною метою на вашому 
особистому домашньому Комп'ютері; Ви не маєте права встановлювати ПЗ на 
Комп'ютерах юридичних осіб, державних установ, державних агентств і органів 
місцевого самоврядування, а будь-яке комерційне використання ПЗ 
вищезазначеними юридичними особами, установами та органами заборонено. 

1.1.3. Обсяг обробки. Кількість одиниць обробки (наприклад, сторінок, слів або 
символів), яка може бути оброблена за допомогою ПЗ, якщо вона вказана в 
Ліцензії, може бути обмежена одним або декількома способами, такими як 
обмеження кількості одиниць обробки, які можуть бути оброблені протягом 
певного періоду часу (наприклад, за місяць або за рік) або обмеження загальної 
кількості одиниць обробки, яке може бути оброблене. Також може бути обмежений 
розмір сторінки або інших одиниць обробки і кількість ядер процесора, який 
використовується для обробки. 

1.1.4. Термін. Використання ПЗ може бути обмежене певним терміном, зазначеним у 
Ліцензії або в окремій угоді з Компанією ABBYY або Партнером Компанії ABBYY 
та (або) в документації, наданої Вам при продажу ПЗ. Забороняється 
використовувати ПЗ після закінчення цього терміну. 

1.1.4.1. Якщо Ви придбали підписку на ПЗ, то в доповнення до обмежень, що 
вказані у п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 та 1.1.4, застосовуються наступні 
обмеження. Ви маєте право використовувати ПЗ протягом обмеженого 
періоду підписки. Період підписки може продовжуватися автоматично до 



тих пір, доки Ви не скасуєте Вашу підписку. Після закінчення періоду 
підписки функціональність ПЗ буде недоступна або обмежена, доки Ви 
не внесете плату за новий період підписки. Додаткові умови 
використання ПЗ щодо підписки можуть бути описані в окремій угоді між 
Вами та Компанією ABBYY або Партнером Компанії ABBYY, Ви повинні 
прийняти такі умови перед придбанням (купівлею) підписки на ПЗ. 

1.2. Ви визнаєте, що ПЗ захищено від несанкціонованого копіювання та необмеженого 
використання і може включати Серійний номер, що забезпечує такий захист, та Ви 
приймаєте ПЗ разом з таким захистом. Ваш Серійний номер може вимагати Активації, та 
кількість Активацій, що є доступними для Вас, може бути обмеженою. Додаткову Активацію 
Серійного номеру можна отримати шляхом запиту, звернувшись до служби технічної 
підтримки Компанії ABBYY, протягом усього терміну надання технічної підтримки для 
придбаної Вами версії ПЗ згідно з розділом 7. Після закінчення терміну надання технічної 
підтримки придбаного (купленого) ПЗ, Компанія ABBYY має право припинити надання 
додаткової Активації. 

1.3. Компанія ABBYY зберігає за собою всі права, явним чином не надані Вам згідно з умовами 
цієї Ліцензійної угоди. Ця Ліцензійна угода не надає Вам жодних прав на товарні знаки 
компанії ABBYY. 

1.4. Якщо застосовується п. 16.6 цієї Ліцензійної угоди і Ви є фізичною особою, Ви маєте право 
використовувати ПЗ на території усього світу. Якщо Ви є юридичною особою, Ви маєте 
право придбати (купувати) ПЗ у країнах, зазначених в п 16.6 тільки за умови, що Ваша 
юридична особа та (або) її відокремлені підрозділи та представництва зареєстровані у 
відповідних країнах, якщо інше не зазначено в окремій письмовій угоді між Вами і 
Компанією ABBYY. Працівники юридичної особи або її відокремлених підрозділів та 
представництв можуть використовувати ПЗ на території усього світу за умови, що ПЗ було 
придбано та встановлено на території країни реєстрації юридичної особи або її 
відокремлених підрозділів та представництв. 

1.5. Будь-яке використання ПЗ або його компонентів, що не відповідає або суперечить умовам 
цієї Ліцензійної угоди, є порушенням Прав на інтелектуальну власність Компанії ABBYY та 
(або) третіх осіб і буде підставою для позбавлення Вас усіх прав використання ПЗ, наданих 
Вам за цією Ліцензійною угодою. 

1.6. Якщо Ви розміщуєте та/або використовуєте ПЗ у віртуальному середовищі, включно без 
обмежень, зокрема, VMware, Citrix, отримання доступу до ПЗ або використання ПЗ за 
жодних обставин не має порушувати обмеження на використання ПЗ та обсяг наданої Вам 
Ліцензії. Зокрема, той самий Серійний номер не слід використовувати для надання доступу 
та дозволу використання ПЗ у віртуальному середовищі більшій кількості Комп'ютерів, аніж 
кількість Комп'ютерів, для яких було належним чином придбано Ліцензію. ПЗ також не слід 
використовувати для обробки більшої кількості одиниць обробки, аніж кількість, дозволена 
Ліцензією. 

1.7. ПЗ може надаватися на декількох видах носіїв (ПЗ на різних носіях), у томи числі шляхом 
завантаження ПЗ за допомогою мережі Інтернет. Незважаючи на кількість або вид 
отриманих Вами носіїв, Ви маєте право використовувати ПЗ тільки згідно з обсягом Вашої 
Ліцензії на ПЗ. 

2. Limitations of Use 

2.1. Всі умови використання ПЗ і обмеження на використання ПЗ наведені в цій Ліцензійній 
угоді, якщо тільки додаткові умови використання та обмеження не зазначені в окремій 
письмовій угоді між Вами і Компанією ABBYY або Партнером Компанії ABBYY або в 
документації, що супроводжує ПЗ, при цьому договір з Партнером Компанії ABBYY і надана 
Партнером Компанії ABBYY документація не повинні накладати додаткових зобов'язань на 
Компанію ABBYY. 



2.2. Ви зобов’язуєтеся не здійснювати самостійно і не створювати умови третім особам для 
здійснення таких дій: 

2.2.1. Вивчати, досліджувати або випробовувати функціонування ПЗ у цілях визначення 
ідей і принципів, що лежать в основі ПЗ, дизасемблювати, декомпілювати 
(відтворювати та перетворювати об’єктний код у вихідний код) або іншим 
способом здійснювати спробу отримати вихідний код ПЗ або будь-якої частини ПЗ 
за винятком випадків, дозволених чинним законодавством, попри це обмеження, і 
тільки в обсязі, дозволеному чинним законодавством. Якщо чинним 
законодавством заборонено обмеження подібних дій, будь-яка отримана таким 
шляхом інформація не повинна розкриватися третім особам, якщо тільки таке 
розкриття не передбачено чинним законодавством, і повинна бути негайно 
повідомлена Компанії ABBYY. Уся така інформація є конфіденційною і належить 
Компанії ABBYY. 

2.2.2. Модифікувати, адаптувати ПЗ (у тому числі вносити в ПЗ зміни виключно в цілях 
забезпечення його функціонування на Ваших конкретних технічних засобах) або 
вносити будь-які зміни в об’єктний код ПЗ, додатки та бази даних, що містяться у 
ПЗ, за винятком тих змін, які передбачені ПЗ і описані в документації до ПЗ. 

2.2.3. Виправляти помилки у ПЗ або перекладати ПЗ без попередньої письмової згоди 
Компанії ABBYY. 

2.2.4. Без письмового дозволу Компанії ABBYY здавати в оренду, здавати внайми, 
субліцензувати, поступатися або передавати права, надані Вам за цією 
Ліцензійною угодою, і будь-які інші права, пов'язані з ПЗ, будь-якій іншій особі, а 
також дозволяти копіювати ПЗ або його частини на інші Комп'ютери (за винятком 
випадків, описаних в п. 2.7). 

2.2.5. Створювати умови для доступу до ПЗ та/або використання ПЗ особами, які не 
мають прав на використання ПЗ, у тому числі особами, що працюють з Вами в 
одній багатокористувацької системі, у віртуальному середовищі або через мережу 
Інтернет. 

2.2.6. Видаляти, змінювати або робити малопомітними будь-які повідомлення про 
авторські права, права на товарні знаки або на патенти, зазначені на наданому 
Вам ПЗ. 

2.3. Ви не маєте права використовувати ПЗ для надання платних або безкоштовних послуг з 
розпізнавання, конвертації, сканування або порівняння документів та (або) надавати третім 
особам результати, отримані за допомогою ПЗ, або доступ до результатів, отриманих за 
допомогою ПЗ, як частину іншої послуги, у якій розпізнавання, конвертація, сканування або 
порівняння документів є частиною послуги, якщо це не передбачено в окремому 
письмовому договорі між Вами та Компанією ABBYY. 

2.4. За винятком випадків, зазначених у статтях 2.5 і 2.6, Ви не маєте права обходити наданий 
разом з ПЗ інтерфейс користувача ПЗ або взаємодіяти з ПЗ за допомогою програм для 
автоматизації, зокрема й за допомогою скриптів, ботів і програмного забезпечення для 
роботизації процесів (RPA) без укладення додаткового письмового договору з Компанією 
ABBYY. 

2.5. Якщо Ваша ліцензія належить до типу, зазначеного у статтях 1.1.1.2 або 1.1.1.4, і 
позначена як «Розширена підтримка CLI» (розширена підтримка інтерфейсу командного 
рядка) в документації, що супроводжує придбання ПЗ, то Ви можете обійти інтерфейс 
користувача ПЗ, але тільки за допомогою інтерфейсу командного рядка. 

2.6. Якщо Ваша ліцензія належить до типу, зазначеного у статтях 1.1.1.2 або 1.1.1.4, і 
позначена як «для RPA» у документації, що супроводжує придбання ПЗ, Ви можете 



взаємодіяти з ПЗ за допомогою RPA. 

2.7. Відповідно до наведеного далі пункту 2.8 ви лише один раз можете на постійно передати 
це ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ безпосередньо іншому кінцевому користувачеві. 
Якщо Ви є юридичною особою, така передача може бути здійснена тільки після отримання 
письмової згоди Компанії ABBYY. ПЗ має бути передане тільки у повному обсязі (у тому 
числі всі копії, всі компоненти ПЗ, носії, друковані матеріали та будь-які оновлення), а також 
ця Ліцензійна угода. Така передача не може бути здійснена за допомогою посередників або 
будь-яким іншим непрямим чином. Особа, яка отримує ПЗ в результаті такої передачі, 
зобов’язана погодитися з умовами цієї Ліцензійної угоди, у тому числі із зобов’язанням не 
здійснювати подальшу передачу Ліцензійної угоди та ПЗ. У разі здійснення такої передачі 
Ви зобов’язані видалити всі копії ПЗ з Вашого Комп’ютера ( з Ваших Комп’ютерів) або з 
Вашої локальної мережі. 

2.8. Якщо вам надано версію ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, яка не потребує активації 
серійного номера після встановлення ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (за винятком 
програмного забезпечення, позначеного як «Спробуй і купи», «Пробна версія» або 
«Демонстраційна версія»), і тип вашої Ліцензії відрізняється від зазначених у пунктах 
1.1.1.1.–1.1.1.4.: (i) ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ супроводжуватиметься виданим 
компанією ABBYY сертифікатом, який містить відповідну інформацію про ліцензію; (ii) ви 
маєте надійно зберігати ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, а будь-яка передача вами 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ категорично заборонена (лише для цілей пункту 2.8 
поняття «передача», включає зокрема й надання доступу третім особам, надання доступу 
для приватного користування працівниками, а також продаж, оренду, лізинг або продаж у 
кредит ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ); (iii) ви маєте вести точні записи про кількість 
комп’ютерів ваших  користувачів, де використовується ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
щорічно повідомляти про кількість комп’ютерів ваших  користувачів компанії ABBYY або 
Партнерам ABBYY, а також разом зі щорічним звітом сплачувати відповідну плату за 
ліцензію (як це може бути передбачено в документації, що супроводжує вашу первинну 
покупку ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) для кожного користувача комп’ютера, зокрема й 
користувачів понад кількість, зазначену у придбаній вами ліцензії; і (iv) за прийнятним 
попереднім письмовим запитом ABBYY може здійснити процедуру незалежного аудиту 
ваших записів виключно для перевірки кількості  користувачів комп’ютерів і точності 
сплачених вами ліцензійних платежів не частіше ніж один раз на дванадцять (12) місяців. 
Такий аудит має здійснюватися за рахунок компанії ABBYY, протягом вашого звичайного 
робочого часу та з дотриманням вимог конфіденційності. Якщо підтверджені записи після 
аудиту виявлять упущення, що перевищує п’ять (5) відсотків від наданих вами ліцензійних 
платежів ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ та належних ліцензійних платежів, ви 
відшкодуєте, крім сплати відмінностей у ліцензійних платежах, також аудиторські витрати 
ABBYY. 

3. Ознайомлювальні, випробувальні та демонстраційні версії ПЗ 

3.1. Якщо ПЗ, яке Ви отримали разом із цією Ліцензією, є передпродажною версією або 
бета-версією ПЗ, наданою у цілях ознайомлення, демонстрації, тестування або перевірки, 
має обмежений або неповний набір функцій, позначено як «Ознайомча версія», 
«Випробувальна версія» або «Демонстраційна версія» ("Try & Buy", "Trial" або "Demo"), або 
було надано безкоштовно (далі — Ознайомче програмне забезпечення), то допоки Ви не 
придбаєте (купите) Ліцензію на повну версію ПЗ, застосовується цей розділ 3 Ліцензійної 
угоди. У разі будь-яких суперечностей між текстом інших розділів і текстом розділу 3 цієї 
Ліцензійної угоди, цей розділ 3 матиме переважну силу з усіх питань, що стосуються 
Ознайомчого програмного забезпечення, але тільки до міри, необхідної для вирішення 
таких суперечностей. 

3.2. ОЗНАЙОМЧЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ ВАМ «ЯК Є» ТА БЕЗ 
БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ АБО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ 
БУДЬ-ЯКОГО РОДУ (ВИРАЖЕНИХ, ПЕРЕДБАЧУВАНИХ АБО ВСТАНОВЛЕНИХ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ). ОБМЕЖЕНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЕ НЕ 



СТАНОВИТИ ОСТАТОЧНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ABBYY, А ТАКОЖ МОЖЕ 
МІСТИТИ ДЕФЕКТИ, ПОМИЛКИ ТА ІНШІ ПРОБЛЕМИ, ЯКІ МОЖУТЬ СПРИЧИНИТИ 
СИСТЕМНІ АБО ІНШІ ЗБОЇ ТА ВТРАТИ ДАНИХ. У ТІЙ МІРІ, НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО 
ЗАСТОСОВНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, НА ОЗНАЙОМЧЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НЕ РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ ЖОДНІ ГАРАНТІЇ, І ДЛЯ ЯСНОСТІ, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З 
ТИМ, ЩО КОМПАНІЯ ABBYY ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 
ТА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ ПЕРЕД ВАМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВІД 
ПЕРЕДБАЧУВАНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВОВОГО ТИТУЛУ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ, 
ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, СПОКІЙНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ. У РАЗІ, КОЛИ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕ МОЖЕ БУТИ ВИКЛЮЧЕНА, АЛЕ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНА, 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ ABBYY ТА ПАРТНЕРІВ КОМПАНІЇ ABBYY, 
ОБМЕЖУЄТЬСЯ СУМОЮ У 50 (П'ЯТДЕСЯТ) ДОЛАРІВ США АБО СУМОЮ, ЩО 
СПЛАЧЕНА ВАМИ ЗА ПЗ, В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТОГО, ЯКА З ДВОХ СУМ БУДЕ 
БІЛЬШОЮ. 

3.3. Функціональність Ознайомчого програмного забезпечення може бути обмежена. 
Наприклад, функціональність може бути доступна протягом обмеженого терміну, після 
закінчення якого Ви втратите доступ до Ознайомчого програмного забезпечення і 
можливість ним користуватися буде припинена (далі — призупинення). У разі призупинення 
надані Вам Ліцензійною угодою права припиняють свою дію, доки Ви не придбаєте нову 
Ліцензію у Компанії ABBYY. 

3.4. Ознайомче програмне забезпечення, комерційна версія якого не надходила у продаж 

3.4.1. Ознайомче програмне забезпечення, комерційна версія якого не надходила у 
продаж, є конфіденційною інформацією Компанії ABBYY. 

3.4.2. У відношенні до Ознайомчого програмного забезпечення, комерційна версія якого 
не надходила у продаж, компанія ABBYY не обіцяє, не гарантує та не має 
виражених або передбачуваних зобов'язань, а Ви визнаєте, що компанія ABBYY 
не обіцяла та не гарантувала, що Ознайомче програмне забезпечення, 
комерційна версія якого не надходила у продаж, буде розроблятися надалі і що 
його комерційна версія буде анонсована або доступна у майбутньому. Компанія 
ABBYY не має зобов'язання випускати продукт, схожий на Ознайомче програмне 
забезпечення, комерційна версія якого не надходила у продаж, або сумісний з 
Ознайомчим програмним забезпеченням, комерційна версія якого не надходила у 
продаж. Відповідно, Ви приймаєте на себе усі ризики, що пов'язані з 
використанням Ознайомчого програмного забезпечення, комерційна версія якого 
не надходила у продаж, та усі ризики, що пов'язані з дослідженням та розробкою, 
що мають відношення до Ознайомчого програмного забезпечення, комерційна 
версія якого не надходила у продаж. 

3.4.3. Ви можете надати Компанії ABBYY відгуки про тестування та використання 
Ознайомчого програмного забезпечення, комерційна версія якого не надходила у 
продаж, у тому числі повідомлення про помилки або дефекти (далі — «Відгуки»), і 
передати Компанії ABBYY всі права на такі Відгуки у повному обсязі, у тому числі, 
без обмежень, права на використання, обнародування та розповсюдження 
Відгуків. 

3.4.4. Конфіденційність Ознайомчого програмного забезпечення, комерційна версія 
якого не надходила у продаж, та отриманих за його допомогою результатів: 

3.4.4.1. Ви зобов'язуєтесь не розголошувати інформацію, що пов'язана з 
Ознайомчим програмним забезпеченням, комерційна версія якого не 
надходила у продаж, передану Вам Компанією ABBYY у письмовому, 
усному або електронному вигляді. Будь-яка інформація щодо якості 
Ознайомчого програмного забезпечення, комерційна версія якого не 



надходила у продаж, або о якості результатів, отриманих за допомогою 
такого Ознайомчого програмного забезпечення, комерційна версія якого 
не надходила у продаж, Відгуки та будь-яка інформація щодо помилок, 
несправностей або інших проблем, знайдених Вами в Ознайомчому 
програмному забезпеченні, комерційна версія якого не надходила у 
продаж, є конфіденційною інформацією Компанії ABBYY. 

3.4.5. Ви зобов’язуєтеся не розголошувати конфіденційну інформацію. «Розголошувати» 
означає демонструвати, описувати, копіювати, віддавати у тимчасове 
користування, здавати в оренду, передавати конфіденційну інформацію або 
надавати мережевий чи іншій доступ до конфіденційної інформації, відтвореної у 
будь-якому вигляді, у тому числі в усному, будь-яким третім особам. 

3.4.6. Ви зобов’язуєтеся вжити усіх розумних заходів для запобігання розголошенню 
конфіденційної інформації та збереження її конфіденційності. 

3.4.7. Ви зобов’язуєтеся негайно повідомляти Компанію ABBYY про будь-які факти 
розголошення конфіденційної інформації, про які Вам стало відомо. Якщо Ви 
порушите умови, зазначені у п. 3.4.4.1–3.4.6, Ви зобов’язані відшкодувати Компанії 
ABBYY усі збитки, завдані в результаті такого порушення. 

3.4.8. У разі отримання Вами нової версії Ознайомчого програмного забезпечення або 
комерційної версії такого програмного забезпечення у вигляді окремого продукту 
або частини іншого продукту, Ви зобов’язані повернути або знищити всі попередні 
версії Ознайомчого програмного забезпечення, отримані Вами від Компанії 
ABBYY. 

3.4.9. Якщо Ознайомче програмне забезпечення було надано Вам відповідно до 
окремого письмового договору, використання Вами ПЗ також підпадає під дію 
такого письмового договору. У разі суперечностей між умовами окремого 
письмового договору, наприклад, Договору про нерозголошення, та умовами цієї 
Ліцензійної угоди окремий письмовий договір матиме переважну силу, але тільки у 
мірі, необхідній для вирішення такої суперечності. 

4. ПЗ, позначене як «не для продажу» 

4.1. Якщо ПЗ позначено як «не для продажу» ("Not for Resale" або "NFR"), то, незалежно від 
інших умов цієї Ліцензійної угоди, Ви маєте право використовувати таке ПЗ виключно з 
метою його демонстрації, перевірки або тестування. 

5. Оновлення поточної версії (Updates) та розширення функціональності 

5.1. Якщо ПЗ позначено як оновлення поточної версії (Update) або розширення 
функціональності (Functionality Extension, Extension), на Ваше право використовувати ПЗ та 
на обсяг Вашої Ліцензії можуть бути накладені додаткові обмеження, включаючи наступні: 

5.1.1. Щоб користуватися таким ПЗ, Ви повинні мати Ліцензію на попередню версію ПЗ, 
яка була позначена компанією ABBYY як та, що підлягає оновленню (у відношенні 
оновлення поточної версії), або як Ліцензія на ПЗ з розширенням, яке було 
позначено компанією ABBYY як те, що підлягає розширенню функціональності (у 
відношенні розширення функціональності). 

5.1.2. ПЗ, позначене як оновлення поточної версії або розширення функціональності, 
замінює та (або) змінює продукт, який був підставою для отримання Вами 
оновлення поточної версії або розширення функціональності. 

5.1.3. Ви маєте право використовувати отриманий оновлений або розширений продукт 
тільки згідно з Ліцензійною угодою, що надана разом з оновленням поточної версії 



або розширенням функціональності. 

5.2. Якщо ПЗ позначено як оновлення поточної версії, Ви згодні з тим, що будь-які обов’язки 
Компанії ABBYY з підтримки оновлюваної версії ПЗ закінчуються у той момент, коли 
оновлення поточної версії стає доступним. 

6. Оновлення (Upgrades) 

6.1. Якщо ПЗ позначено як оновлення з попередніх версій (Upgrade, надалі – Оновлення), на 
Ваше користування ПЗ та на обсяг Вашої Ліцензії можуть бути накладені додаткові 
обмеження, включаючи наступні: 

6.1.1. Програмне забезпечення, яке було підставою для отримання Вами оновлення з 
попередніх версій (надалі – Старе програмне забезпечення), може бути 
використано після оновлення тільки на тому ж Комп’ютері та згідно з умовами 
Ліцензійної угоди з Кінцевим користувачем, що надається разом із Старим 
програмним забезпеченням, якщо інше не передбачене в окремій письмовій угоді 
на отримання Оновлення з Компанією ABBYY, за винятком ситуацій, 
передбачених у п. 6.1.1.1 Ліцензійної угоди. 

6.1.1.1. Цей пункт застосовується, якщо в результаті оновлення Старого 
програмного забезпечення до ПЗ, використання якого регулюється цією 
Ліцензійною угодою, виконуються одночасно дві умови: (і) 
застосовується п. 16.6 цієї Ліцензійної угоди та (ii) Оновлення придбано 
Вами за пільговою ціною порівняно зі звичайною вартістю ПЗ і ця 
пільгова ціна зумовлена саме оновленням Старого програмного 
забезпечення до ПЗ. За сукупності зазначених вище двох обставин 
Ваше право на використання Старого програмного забезпечення 
припиняється, Ви зобов’язані припинити використання і повністю 
видалити Старе програмне забезпечення з Вашого Комп’ютера або з 
Вашої локальної мережі. У разі порушення зазначеної умови ця 
Ліцензійна угода вважається неукладеною, а ліцензія на ПЗ 
непереданою, і для придбання ПЗ Вам необхідно доплатити різницю між 
сумою, сплаченою Вами за Оновлення, та звичайною вартістю ПЗ. 

6.1.2. Використання Старого програмного забезпечення може бути заборонено окремою 
письмовою угодою з Компанією ABBYY або Партнером Компанії ABBYY. 

7. Технічна підтримка й обслуговування 

7.1. Компанією ABBYY Вам можуть бути надані послуги з технічної підтримки або 
обслуговування ПЗ, а також професійні послуги, що мають відношення до ПЗ (далі – 
Послуги з підтримки), на умовах чинної політики Компанії ABBYY з надання підтримки. 
Однак в разі укладення окремої письмової угоди між Вами і Компанією ABBYY Ви можете 
мати право на рівень Послуг з підтримки, відмінний від рівня, визначеного в політиці 
Компанії ABBYY з надання підтримки. Ви також можете мати право на послуги з підтримки, 
що надаються Партнером Компанії ABBYY відповідно до угоди між Вами і Партнером 
Компанії ABBYY щодо послуг з підтримки за умови, що така угода не накладає додаткових 
зобов'язань на Компанію ABBYY. 

7.2. Загальні правила та умови політики Компанії ABBYY з надання підтримки опубліковано на 
веб-сайті Компанії ABBYY за адресою: www.abbyy.com. Компанія ABBYY залишає за собою 
право змінювати чинну політику з надання підтримки у будь-який час без попереднього 
повідомлення. 

7.3. Окрім загальних правил та умов політики з надання підтримки в Компанії ABBYY також 
можуть бути особливі правила надання Послуг з підтримки для окремих регіонів, які можуть 
регулюватися окремими угодами. 

www.abbyy.com


7.4. Будь-який додатковий програмний код і будь-який компонент ПЗ, наданий Вам у рамках 
надання Послуг з підтримки, вважається частиною ПЗ і має використовуватися відповідно 
до умов цієї Ліцензійної угоди. 

8. Права на інтелектуальну власність 

8.1. Вам не передаються ніякі права на інтелектуальну власність, що належать Компанії 
ABBYY, у тому числі ніякі права на ПЗ, патенти та товарні знаки Компанії ABBYY і ніякі 
авторські права Компанії ABBYY. Ви зобов'язуватись протягом усього терміну дії 
Ліцензійної угоди та після його закінчення ніяким чином не використовувати та не 
претендувати на права на будь-які найменування, логотипи, товарні знаки, моделі або 
зразки, що належать компанії ABBYY, або найменування, логотипи, товарні знаки, моделі 
або зразки, схожі з ними. 

8.2. Компанії ABBYY не передаються жодні Права на інтелектуальну власність, що належать 
Вам, у тому числі жодні права на додатки, патенти, товарні знаки, що належать Вам, та на 
жодні авторські права, що належать Вам. 

8.3. ПЗ містить комерційну таємницю й іншу конфіденційну інформацію, що належить Компанії 
ABBYY та третім особам, яка охороняється чинними законами про авторські права, у тому 
числі, без будь-яких обмежень, законами Сполучених Штатів Америки про авторські права, 
законами Російської Федерації, міжнародними угодами й чинним законодавством країни 
використання або придбання ПЗ. 

8.4. Усі титули та права на матеріали, що не містяться в ПЗ, але стають доступні шляхом 
використання ПЗ, належать своїм законним власникам і можуть бути захищені чинними 
законами про авторські права або іншими законами про інтелектуальну власність і 
міжнародними угодами. Ця Ліцензійна угода не надає Вам жодних Прав на інтелектуальну 
власність. 

9. Обмежена гарантія та відмова від відповідальності 

9.1. Якщо цього вимагає законодавство країни, у якій Ви придбали (купили) ПЗ, Компанія 
ABBYY гарантує якість і працездатність матеріальних носіїв, на яких надається ПЗ, тільки 
за умови нормального використання та лише протягом мінімального гарантійного терміну, 
встановленого законодавством країни, у якій Ви придбали (купили) ПЗ, починаючи з дати 
придбання (купівлі) ПЗ. Якщо ПЗ було придбано в одній з країн, зазначених у п. 16.6 
Ліцензійної угоди, мінімальний гарантійний термін на матеріальні носії складає 30 
(тридцять) днів, починаючи з дати придбання (купівлі) ПЗ. 

9.2. ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ВИПАДКІВ, ЯВНО ОПИСАНИХ У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ 9 («ОБМЕЖЕНА 
ГАРАНТІЯ ТА ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»), ТА ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ГАРАНТІЙ, 
УМОВ ТА ЗАСВІДЧЕНЬ, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВИКЛЮЧЕНІ АБО ОБМЕЖЕНІ ЗГІДНО З 
ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ПЗ (ВКЛЮЧАЮЧИ БУДЬ-ЯКЕ ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРЕТІХ ОСІБ, ЩО МІСТИТЬСЯ У НЬОМУ), ВКЛЮЧАЮЧИ БУДЬ-ЯКУ 
ДОКУМЕНТАЦІЮ, ОНОВЛЕННЯ АБО ПОКРАЩЕННЯ, НАДАЄТЬСЯ ВАМ «ЯК Є» (“AS 
IS”), ТА КОМПАНІЯ ABBYY НЕ НАДАЄ ВАМ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, УМОВ АБО 
ЗАСВІДЧЕНЬ (ЯВНИХ АБО ПЕРЕДБАЧУВАНИХ НА ЗАСАДАХ СТАТУТНОГО ПРАВА, 
ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА, ЗВИЧАЮ АБО ІНШИХ ЗАСАДАХ) У ВІДНОШЕННІ БУДЬ-ЧОГО, 
ВКЛЮЧАЮЧИ БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, 
ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, МОЖЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ АБО 
ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ, ВІДСУТНОСТІ ПОМИЛОК, ВІДПОВІДНОСТІ 
ВАШИМ ВИМОГАМ ТА ПРАВИЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ З 
ІНШИМ ПРОГРАМНИМ АБО АПАРАТНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ. КОМПАНІЯ ABBYY НЕ 
МОЖЕ ГАРАНТУВАТИ ТА НЕ ГАРАНТУЄ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРАЦІ 
ПЗ. ВИ ПРИЙМАЄТЕ НА СЕБЕ УСІ РИЗИКИ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ЯКІСТЮ ТА 
ПРОДУКТИВНІСТЮ ПЗ. ТАКОЖ КОМПАНІЯ ABBYY НЕ НАДАЄ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ 
НА ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ТРЕТІХ ОСІБ, ЩО МОЖУТЬ ПОСТАВЛЯТИСЯ РАЗОМ З ПЗ. 



10. Обмеження відповідальності 

10.1. КОМПАНІЯ ABBYY ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ ПОВИННА НЕСТИ ПЕРЕД ВАМИ 
ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ВИМУШЕНІ ПЕРЕРВИ У ДІЛОВІЙ 
АКТИВНОСТІ, ВТРАТУ ДАНИХ АБО ІНФОРМАЦІЇ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ — ДІЛОВОЇ АБО 
ІНШОЇ, ЗА ПРЕТЕНЗІЇ ЧИ БУДЬ-ЯКІ ВИТРАТИ, НЕПРЯМІ, ОПОСЕРЕДКОВАНІ, 
ФАКТИЧНІ АБО ШТРАФНІ ЗБИТКИ, А ТАКОЖ УПУЩЕНУ ВИГОДУ АБО ДОХІД, 
ВИКЛИКАНІ ВИКОРИСТАННЯМ ТА/АБО ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЗ, А ТАКОЖ 
ЗА ЗБИТОК, ВИКЛИКАНИЙ МОЖЛИВИМИ ПОМИЛКАМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ Й 
ДРУКАРСЬКИМИ, У ПЗ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЯ ABBYY БУЛА ПОВІДОМЛЕНА ПРО 
МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ, ВТРАТ, ПРЕТЕНЗІЙ АБО ВИТРАТ, ЯК І ЗА БУДЬ-ЯКІ 
ПРЕТЕНЗІЇ З БОКУ ТРЕТІХ ОСІБ. ПЕРЕЛІЧЕНІ ВИЩЕ ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИНЯТКИ 
ДІЮТЬ У ТІЙ МІРІ, НАСКІЛЬКИ ЦЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. У 
БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ ABBYY У ЗВ’ЯЗКУ З ПЗ 
ОБМЕЖУЄТЬСЯ СУМОЮ, ЯКУ ВИ СПЛАТИЛИ ЗА ЛІЦЕНЗІЮ НА ПЗ, ЯКЩО ТАКА БУЛА 
СПЛАЧЕНА. 

11. Виключення гарантії та обмежень для користувачів, що проживають у ФРН або Австрії 

11.1. Якщо Ви придбали примірник ПЗ у ФРН або Австрії та зазвичай проживаєте в одній із цих 
країн, то відповідно до законодавства ФРН, Компанія ABBYY гарантує, що ПЗ надає 
функціональність, перелічену в супровідній документації (далі — договірна 
функціональність), протягом обмеженого гарантійного терміну, відлік якого починається у 
момент отримання Вами примірника ПЗ, за умови використання ПЗ на обладнанні 
рекомендованої конфігурації. У цьому пункті термін «обмежений гарантійний термін» 
означає 2 (два) роки в разі якщо ви є споживачем і 1 (один) рік в інших випадках. Незначні 
відхилення від договірної функціональності до уваги не беруться та не є підставою для дії 
зазначеної вище гарантії. Ця обмежена гарантія не поширюється на ПЗ, надане Вам 
безкоштовно, наприклад на оновлення, випробувальні версії, пробні версії, зразки, копії ПЗ, 
що не підлягають продажу, і на ПЗ, яке було змінено Вами до такої міри, що у ньому 
з’явився дефект. Для того щоб скористатися наданою гарантією упродовж обмеженого 
гарантійного строку, Ви повинні повернути (за рахунок Компанії ABBYY) ПЗ продавцю 
разом із документом, який підтверджує придбання на відповідній території. У випадку якщо 
функціональність ПЗ значно відрізняється від договірної функціональності, компанія ABBYY 
має право на свій вибір та розсуд виправити або замінити ПЗ. Якщо проблему не буде 
усунено, Ви маєте право на знижку (зменшення початкової ціни) або на розірвання 
договору купівлі-продажу (анулювання угоди). Додаткову інформацію про гарантійні 
зобов'язання можна отримати за адресою: ABBYY Europe GmbH, 80687, Німеччина, 
Мюнхен, Лендсбергер штрассе, 300 (Landsberger Str. 300, 80687 Munich, Germany), тел.: 
+49 89 69 33 33 0, факс: +49 89 69 33 33 300, адреса електронної пошти: help@abbyy.com. 

11.2. Якщо Ви придбали примірник ПЗ у ФРН або Австрії та зазвичай проживаєте в одній з цих 
країн, то: 

11.2.1. З урахуванням умов п. 11.2.2, встановлена законом відповідальність Компанії 
ABBYY за збитки обмежується наступним: (I) Компанія ABBYY несе 
відповідальність тільки в тому розмірі, який, як правило, можна передбачити в 
момент укладання договору купівлі-продажу для збитків унаслідок незначного 
порушення договірного зобов'язання, і (II) Компанія ABBYY не несе 
відповідальності за збитки в результаті незначного порушення несуттєвого 
договірного зобов'язання. 

11.2.2. Обмеження відповідальності, викладене в п. 11.2.1, не поширюється на 
обов’язкову відповідальність, встановлену законом, зокрема, на відповідальність 
за законом ФРН про відповідальність виробника, а також на відповідальність за 
надання конкретної гарантії і на відповідальність за завдані каліцтва. 

11.2.3. Ви погоджуєтесь прийняти всі розумні заходи для запобігання та зменшення 



збитків, зокрема, робити резервні копії ПЗ і даних на Вашому Комп'ютері 
відповідно до цієї Ліцензійної угоди. 

12. Виключення гарантії та обмежень для користувачів, що проживають в Австралії 

12.1. Якщо Ви купили екземпляр ПЗ в Австралії та зазвичай проживаєте в цій країні: 

12.1.1. На продукти Компанії ABBYY поширюються гарантії, які можуть бути виключеними 
відповідно до Закону про захист прав споживачів Австралії. Ви маєте право на 
заміну продукту або на повернення заплачених за нього засобів у разі виявлення 
в ньому серйозного дефекту, а також на отримання компенсації, якщо Вам 
завдано шкоди, яку виробник міг передбачити. Ви також маєте право на ремонт 
або заміну продукту, якщо продукт виявився незадовільним за якістю, але при 
цьому не містить серйозного дефекту. 

12.1.2. У разі надання Компанією ABBYY будь-яких додаткових явних гарантій на ПЗ, такі 
гарантії доповнюють, а не замінюють собою права та засоби захисту, які 
надаються Вам законом про захист прав споживачів Австралії. Для того щоб 
скористатися наданою гарантією, Ви повинні за свій рахунок повернути ПЗ 
продавцю разом із документом, який підтверджує купівлю, а якщо повернення 
неможливе, надати ПЗ для аналізу Компанії ABBYY або її представнику. Скарги 
щодо гарантії приймаються лише після того, коли ПЗ було протестоване 
Компанією ABBYY та визнане дефектним відповідно до умов гарантії. У разі якщо 
Компанія ABBYY визнає ПЗ дефектним, Компанія ABBYY має право на свій розсуд 
виправити або замінити ПЗ. Додаткову інформацію про гарантійні зобов’язання 
можна отримати в компанії ABBYY PTY Ltd. за адресою: Citigroup Building’ Level 
13, 2 Park Street, SYDNEY NSW 2000 Australia, тел.: +61 (02) 9004 7401, адреса 
електронної пошти: help@abbyy.com 

12.1.3. З урахуванням прав, які надаються Вам Законом Австралійського Союзу про 
конкуренцію та захист прав споживачів 2010 р. або іншими аналогічними 
законами, Ви визнаєте, що Компанія ABBYY не несе відповідальності щодо вимог 
(на підставі контракту, делікту або кодексу законів) про відшкодування прямого, 
фактичного, випадкового або непрямого збитку, включно з упущеною вигодою або 
прибутком, нездійсненими контрактами та втратою даних, у зв’язку з наданням 
Вам ПЗ або будь-яких продуктів чи послуг за цією Ліцензійною угодою або іншою 
письмовою угодою, укладеною між Вами та Партнером Компанії ABBYY або між 
Вами та Партнером Компанії ABBYY, а також у зв’язку із порушенням або 
невиконанням Компанією ABBYY своїх контрактових зобов’язань або у зв’язку з 
недбалістю, що виникла через Компанію ABBYY. Відповідальність Компанії 
ABBYY та партнерів Компанії ABBYY за цією Ліцензійною угодою обмежується 
сумою в 50 (п’ятдесят) доларів США чи загальною сумою, яка сплачена Вами за 
ПЗ, залежно від того, яка із двох сум буде більшою. 

12.1.4. Якщо застосовується Закон Австралії про конкуренцію і захист прав споживачів 
2010 або аналогічне законодавство, і вони допускають обмеження 
відповідальності за порушення гарантії, яка витікає із закону, то відповідальність 
Компанії ABBYY обмежується (на розсуд Компанії ABBYY): 

12.1.4.1. у випадку з продуктами: одним або більше, ніж одним, із наступних 
варіантів: (I) заміною продуктів або наданням еквівалентних продуктів; 
(Ii) ремонтом продуктів; (Iii) оплатою вартості заміни продуктів або 
придбання еквівалентних продуктів; (Iv) оплатою вартості ремонту 
продуктів; та 

12.1.4.2. у випадку з послугами: (i) повторним наданням послуг; (іi) оплатою 
вартості повторного надання послуг. 



12.1.5. Будь-які умови цієї Ліцензійної умови, які обмежують або виключають умови, 
гарантію явним або тим, що мається на увазі чином, або відповідальність Компанії 
ABBYY, застосовуються лише в межах, що дозволяються законодавством 
Австралії, і не повинні тлумачитися як такі, що виключають, уточнюють або 
обмежують Ваші законні права або засоби правового захисту, що виникають в 
результаті порушення будь-якої умови, що випливає з цієї Ліцензійної угоди, якщо 
таке виключення, уточнення або обмеження заборонено законом. 

12.1.6. У разі якщо Ви маєте статус споживача відповідно до Закону Австралійського 
Союзу про конкуренцію та захист прав споживачів 2010 р., то ця Ліцензійна угода 
ніяким чином не обмежує та не змінює Ваших прав і засобів захисту проти 
Компанії ABBYY в разі недотримання останньою своїх гарантійних зобов’язань, 
передбачених Законом про захист прав споживачів Австралії, якщо таке 
обмеження чи зміна забороняється законом Австралійського Союзу про 
конкуренцію та захист прав споживачів 2010 р. 

13. Додаткові обмеження на ПЗ, що придбане в США 

13.1. Використання ПЗ урядовими установами. ПЗ, що ліцензується, та документація, що 
відноситься до нього, є Комерційними виробами, як цей термін визначено у параграфі 
2.101 розділу 48 Кодексу федеральних постанов, що складаються з Комерційного 
програмного забезпечення для ЕОМ та Документації до комерційного програмного 
забезпечення для ЕОМ, у тому сенсі, у якому ці терміни використовуються у параграфі 
12.212 або у параграфі 227.7202 розділу 48 Кодексу федеральних постанов, в залежності 
від того, який з цих параграфів застосовується. Згідно з параграфом 12.212 або 
параграфами 227.7202-1–227.7202-4 розділу 48 Кодексу федеральних постанов, в 
залежності від того, який з цих параграфів застосовується, Комерційне програмне 
забезпечення для ЕОМ та Документація до комерційного програмного забезпечення для 
ЕОМ ліцензуються кінцевими користувачами в Уряді США: а) виключно у якості 
Комерційних виробів; та б) тільки на тих правах, які надаються усім іншим кінцевим 
користувачам на умовах, які містить ця Ліцензійна угода. Це програмне забезпечення для 
ЕОМ є неопублікованим виробом. Компанія ABBYY зберігає за собою усі права згідно з 
законами США щодо авторського права. 

14. Експортні обмеження. Забороняється експортувати або реекспортувати ПЗ з порушенням 
експортних обмежень, установлених законодавством країни, у якій ПЗ придбано або 
отримано іншим шляхом. Ви підтверджуєте та гарантуєте, що чинне законодавство не 
забороняє Вам отримувати це ПЗ. 

15. Програмне забезпечення третіх осіб 

15.1. Вбудовані шрифти 

Шрифтові програми оберігаються авторським правом, а їх володарі можуть встановлювати 
умови, згідно з якими шрифтові програми можуть бути використані. Однією з умов може 
бути необхідність наявності ліцензійної версії шрифтової програми для вбудування 
шрифтів під час створення нових PDF-файлів. Компанія ABBYY не несе ніякої 
відповідальності за будь-які збитки, що викликані або пов'язані з використанням Вами 
вбудованих шрифтів. 

15.2. Програмне забезпечення Datalogics та продукти Adobe 

15.2.1. © 2000 - 2012 Datalogics, Inc.  

© 1984 - 2012 Adobe Systems Incorporated та її ліцензіари. Усі права захищені. 

15.2.2. "Програмне забезпечення Datalogics та продукти Adobe" означає програмне 
забезпечення компанії Datalogics, деякі продукти третіх осіб (включаючи продукти 



компанії Adobe) та супроводжувальну документацію, а також будь-які покращення, 
змінені версії, оновлення, додатки та копії таких продуктів та супроводжувальної 
документації. 

15.2.3. Ви визнаєте, що певна інформація та Права на інтелектуальну власність, які 
містяться у ПЗ та документації, належать стороннім ліцензіарам. Такі сторонні 
ліцензіари є сторонніми вигодонабувачами, які мають право у судовому порядку 
домагатися дотримання прав Компанії ABBYY та Ваших обов'язків згідно з цією 
Ліцензійною угодою, і шукати належні правові та справедливі засоби правового 
захисту, включаючи, але не обмежуючись, відшкодування збитків та судову 
заборону за порушення вами ваших обов'язків. 

15.2.4. Ліцензія та обмеження. Компанія ABBYY надає Вам невиключне право 
використовувати Програмне забезпечення Datalogics та продукти Adobe згідно з 
умовами Ліцензійної угоди. Ви маєте право зробити одну резервну копію 
Програмного забезпечення Datalogics та продуктів Adobe з умовою, що така копія 
не буде встановлюватися або використовуватися на будь-якому Комп'ютері. 

15.2.5. Права на інтелектуальну власність. Програмне забезпечення Datalogics та 
продукти Adobe, що входять до складу ПЗ, належать компаніям Datalogics, Adobe, 
третім особам та їх постачальникам, а їх структура, упорядкування та код є 
виробничою таємницею компаній Datalogics, Adobe, третіх осіб та їх 
постачальників. Програмне забезпечення Datalogics та продукти Adobe також 
охороняються законами США про авторське право та міжнародними угодами. Ви 
не маєте права копіювати Програмне забезпечення Datalogics та продукти Adobe 
за винятком випадків, передбачених у цій Ліцензійній угоді. Усі копії, які Ви маєте 
право зробити згідно з умовами цієї Ліцензійної угоди, мають містити ті ж 
повідомлення про авторські права та інші права власності, які є на або у 
Програмному забезпеченні Datalogics та продуктах Adobe. Ви зобов'язуєтесь не 
змінювати, не адаптувати, не перекладати, не здіснювати зворотну розробку, не 
декомпілювати та не дизасемблювати Програмне забезпечення Datalogics та 
продукти Adobe та не намагатися будь-яким іншим чином отримати вихідний код 
Програмного забезпечення Datalogics та продуктів Adobe. За виключенням 
вищезазначеного, ця Ліцензійна угода не надає Вам жодних прав інтелектуальної 
власності на Програмне забезпечення Datalogics та продукти Adobe. 

15.2.6. Ліцензія на шрифти. Ви маєте право вбудовувати копії шрифтів у Ваші електронні 
документи з метою друку, перегляду або редагування документів. Інші права на 
вбудування шрифтів цією ліцензією не надаються та не припускаються. 

15.2.7. Гарантія. КОМПАНІЯ ABBYY ТА ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ ГАРАНТУЮТЬ І НЕ 
МОЖУТЬ ГАРАНТУВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ, ЯКІ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ШЛЯХОМ 
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

15.2.8. Обмеження на експорт. Ви погоджуєтесь з тим, що Програмне забезпечення 
Datalogics та продукти Adobe не мають постачатися, передаватися або 
експортуватися до країн або використовуватися будь-яким зі способів, які 
заборонені Законом про експортне регулювання США або іншими експортними 
законами, обмеженнями або правилами (далі усі разом – "Закони про експорт"). 
Окрім того, якщо Програмне забезпечення Datalogics та продукти Adobe 
підлягають експортному контролю згідно з Законами про експорт, ви гарантуєте, 
що ви не є громадянином країни, на яку накладено ембарго, не знаходитесь у 
країні, на яку накладено ембарго, і те, що Закони про експорт не забороняють вам 
отримувати Програмне забезпечення Datalogics та продукти Adobe на будь-яких 
інших засадах. Права на використання Програмного забезпечення Datalogics та 
продуктів Adobe надаються за умови, що вони втрачаються у разі порушення вами 
умов цієї Ліцензійної угоди. 



15.2.9. Застосовне законодавство. До відносин на підставі цієї Ліцензійної угоди не 
застосовуються жодні колізійні норми, а також Конвенція ООН про угоди 
міжнародної купівлі-продажу товарів, застосування яких виключено напряму. 

15.2.10. Загальні положення. Ця Ліцензійна угода не обмежує ніяких законних прав осіб, 
що виступають в угоді у якості користувачів. 

15.2.11. Товарні знаки. Згадані у цій Ліцензійній угоді товарні знаки є товарними знаками 
або зареєстрованими товарними знаками їх відповідних власників у Сполучених 
Штатах Америки та/або в інших країнах. 

15.3. Інструментарій розробника Cuminas DjVu® SDK 

Авторські права на фрагменти справжньої програми для ЕОМ належать © 2008 Celartem, 
Inc. Усі права захищені. Авторські права на фрагменти справжньої програми для ЕОМ 
належать © 2011 Caminova, Inc. Усі права захищені. Авторські права на фрагменти 
справжньої програми для ЕОМ належать © 2013 Cuminas, Inc. Усі права захищені. DjVu 

охороняється патентом США № 6 058 214. 6 058 214. Заявки на патенти в інших країнах 
знаходяться в стадії розгляду. Powered by AT&T Labs Technology. 

Як Кінцевий Користувач Ви маєте право використовувати програмне забезпечення DjVu 
SDK у складі ПЗ протягом всього терміну дії авторського права на ПЗ або протягом 
коротшого терміну, зазначеного в Ліцензійній угоді. 

15.3.1. Ви не маєте права самостійно здійснювати або надавати можливості іншим 
особам вивчати, досліджувати або випробовувати функціонування ПЗ у цілях 
визначення ідей і принципів, що лежать в основі будь-якого елемента або 
компонента ПЗ, дизасемблювати, декомпілювати (відтворювати та перетворювати 
об’єктний код у вихідний текст) або іншим способом здійснювати спробу отримати 
вихідний текст ПЗ або будь-якої частини чи компонента ПЗ будь-яким способом, 
за винятком випадків, дозволених чинним законодавством, попри це обмеження, і 
тільки в обсязі, дозволеному чинним законодавством. Якщо чинним 
законодавством заборонено обмеження подібних дій, будь-яка отримана таким 
чином інформація не повинна розкриватися третім особам, якщо тільки таке 
розкриття не передбачено чинним законодавством, і повинна бути негайно 
повідомлена Компанії ABBYY. Будь-яка подібна інформація є конфіденційною і 
належить Компанії ABBYY. 

15.3.2. КОМПАНІЯ ABBYY НЕ НАДАЄ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ (ПРЯМИХ АБО 
ПЕРЕДБАЧУВАНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗАГАЛЬНИМ ПРАВОМ, ЗАГАЛЬНИМ 
ПРАВОМ ТА ЗВИЧАЯМИ ДІЛОВОГО ОБОРОТУ) ВІДНОСНО БУДЬ-ЧОГО, 
ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЇ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТРЕТІХ 
ОСІБ, ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ІНТЕГРОВАНОСТІ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ ТА 
ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНКРЕТНИХ ЗАДАЧ. 
КОМПАНІЯ ABBYY ТАКОЖ НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ПЗ НЕ МІСТИТЬ ПОМИЛОК, БУДЕ 
ЗАДОВОЛЬНЯТИ ВАШІ ВИМОГИ АБО, ЩО ПЗ БУДЕ ФУНКЦІОНУВАТИ 
НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СПІЛЬНО З БУДЬ-ЯКИМ ІНШИМ 
ПРОГРАМНИМ ТА АПАРАТНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ. КОМПАНІЯ ABBYY НЕ 
ГАРАНТУЄ І НЕ МОЖЕ ГАРАНТУВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ, ЯКІ ВИ МОЖЕТЕ 
ОТРИМАТИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПЗ. УСІ РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЯКІСТЮ 
РОБОТИ ТА ПРОДУКТИВНІСТЮ ПЗ, ПОКЛАДАЮТЬСЯ НА ВАС. ТАКОЖ, 
КОМПАНІЯ ABBYY НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРЕТІХ ОСІБ, ЯКЕ МОЖЕ БУТИ ПОСТАВЛЕНО РАЗОМ З ПЗ. 

15.3.3. КОМПАНІЯ ABBYY ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ ПОВИННА НЕСТИ ПЕРЕД ВАМИ 
ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ВИМУШЕНІ ПЕРЕРВИ У ДІЛОВІЙ 
АКТИВНОСТІ, ВТРАТУ ДІЛОВИХ ЧИ ІНШИХ ДАНИХ АБО ІНФОРМАЦІЇ, ЗА 
ПРЕТЕНЗІЇ ЧИ ВИТРАТИ, НЕПРЯМІ, ОПОСЕРЕДКОВАНІ, ВИПАДКОВІ, ФАКТИЧНІ 



АБО ШТРАФНІ ЗБИТКИ, А ТАКОЖ УПУЩЕНУ ВИГОДУ ТА ВТРАЧЕНІ 
ЗАОЩАДЖЕННЯ, ВИКЛИКАНІ ВИКОРИСТАННЯМ ТА/АБО ПОВ’ЯЗАНІ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ПЗ, А ТАКОЖ ЗА ЗБИТОК, ВИКЛИКАНИЙ МОЖЛИВИМИ 
ПОМИЛКАМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ Й ДРУКАРСЬКИМИ, У ПЗ, НАВІТЬ ЯКЩО 
ПРЕДСТАВНИКОВІ КОМПАНІЇ ABBYY СТАЛО ВІДОМО ПРО МОЖЛИВІСТЬ 
ТАКОГО ЗБИТКУ, ВТРАТ, ПРЕТЕНЗІЙ АБО ВИТРАТ, ЯК І ЗА БУДЬ-ЯКІ 
ПРЕТЕНЗІЇ З БОКУ ТРЕТІХ ОСІБ. ПЕРЕЛІЧЕНІ ВИЩЕ ОБМЕЖЕННЯ ТА 
ВИНЯТКИ ДІЮТЬ У ТІЙ МІРІ, НАСКІЛЬКИ ЦЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ЧИННИМ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ. У БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ 
ABBYY У ЗВ’ЯЗКУ З ЦІЄЮ ЛІЦЕНЗІЙНОЮ УГОДОЮ ОБМЕЖУЄТЬСЯ СУМОЮ, 
ЯКУ ВИ СПЛАТИЛИ ЗА ЛІЦЕНЗІЮ НА ПЗ, ЯКЩО ТАКА БУЛА СПЛАЧЕНА. 

15.3.4. Обмеження на ПЗ, придбане в США 

15.3.4.1. Використання урядовими установами. У разі якщо ПЗ використовується 
урядом США або урядовими установами США, застосовуються такі 
додаткові умови: (1) ПЗ надається з обмеженими правами, як це 
визначено в статті «Права в галузі даних — Загальні» «Правил 
закупівель для федеральних потреб» (52.227-14), (2) будь-яке 
використання, відтворення або розкриття урядом підпадає під 
обмеження підпараграфа (c)(1)(ii) статті «Права в галузі технічних даних 
та програмного забезпечення» «Правил закупівель для оборонних 
потреб» (252.227-7013). 

15.3.4.2. Обмеження на експорт. Забороняється експортувати або 
реекспортувати це ПЗ з порушенням експортних обмежень, 
установлених законодавством країни, у якій ПЗ придбано або отримано. 
Ви підтверджуєте та гарантуєте, що чинне законодавство не забороняє 
Вам отримувати це ПЗ. 

15.3.5. Програмний код третіх осіб. Oniguruma Copyright © 2002-2006 K.Kosako <sndgk393 
AT ybb DOT ne DOT jp>. Усі права захищені. Дозволяється поширення і 
використання у зміненому або незміненому вигляді в вихідному і двійковому 
форматі при дотриманні наступних умов. Код, який розповсюджується у вихідному 
вигляді, має містити вищенаведене повідомлення про авторські права, цей список 
умов і нижчезазначену відмову від гарантій і відповідальності. При поширенні в 
двійковому форматі вищевказане повідомлення про авторські права, цей список 
умов і нижченаведена відмова від гарантій і відповідальності повинні бути 
відтворені в документації та (або) в інших матеріалах, що постачаються разом з 
поширюваними файлами. 

АВТОР ТА СПІВАВТОРИ НАДАЮТЬ ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКИМ, 
ЯКЕ ВОНО Є, ТА ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД НАДАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ЯВНИХ АБО 
ГАРАНТІЙ, ЯКІ МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, У ТОМУ ЧИСЛІ І ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ, 
ЯКІ МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ 
МЕТИ. АВТОР ТА СПІВАВТОРИ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, 
ВИПАДКОВІ АБО ФАКТИЧНІ ЗБИТКИ (ВКЛЮЧНО ІЗ ПРИДБАННЯМ ТОВАРІВ ЧИ 
ПОСЛУГ-ЗАМІННИКІВ, НЕМОЖЛИВІСТЮ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ, 
ВТРАТОЮ ДАНИХ, ВТРАТОЮ ПРИБУТКУ І ВИМУШЕНОЮ ПЕРЕРВОЮ У 
ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ) НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИМ ВОНИ 
ВИКЛИКАНІ, І НЕЗАЛЕЖНО ВІД ДОКТРИНИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, БУДЬ ТО 
КОНТРАКТ, ОБ'ЄКТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АБО ДЕЛІКТ (ВКЛЮЧАЮЧИ АБО 
НЕ ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАЛІСТЬ), ЯКІ ВИНИКЛИ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО АВТОР ТА 
СПІВАВТОРИ БУЛИ ПОВІДОМЛЕНІ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. 

15.3.6. MD5. Частина цього програмного забезпечення заснована на алгоритмі MD5 
Message-Digest Algorithm компанії RSA Data Security, Inc. Mersenne Twister 



Copyright © 2006, 2007 Mutsuo Saito, Makoto Matsumoto and Hiroshima University. 
Усі права захищені. Дозволяється поширення і використання у вихідному та 
двійковому форматі в зміненому або незміненому вигляді при дотриманні 
наступних умов. Код, який розповсюджується у вихідному вигляді, має містити 
вищенаведене повідомлення про авторські права, цей список умов і 
нижчезазначену відмову від гарантій і відповідальності. При поширенні в 
двійковому форматі вищевказане повідомлення про авторські права, цей список 
умов і нижченаведена відмова від гарантій і відповідальності повинні бути 
відтворені в документації та (або) в інших матеріалах, що постачаються разом з 
поширюваними файлами. Назва університету Хіросіми та імена авторів не повинні 
використовуватися для реклами або просування продуктів, створених на основі 
цього програмного забезпечення, без їх попередньої письмової згоди. 

ВЛАСНИКИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТА СПІВАВТОРИ НАДАЮТЬ ЦЕ ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКИМ, ЯКЕ ВОНО Є, ТА ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД НАДАННЯ 
БУДЬ-ЯКИХ ЯВНИХ ГАРАНТІЙ АБО ГАРАНТІЙ, ЯКІ МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, У 
ТОМУ ЧИСЛІ І ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ДЛЯ 
ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ. ВЛАСНИКИ 
АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТА СПІВАВТОРИ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, 
ВИПАДКОВІ АБО ФАКТИЧНІ ЗБИТКИ (ВКЛЮЧНО ІЗ ПРИДБАННЯМ ТОВАРІВ ЧИ 
ПОСЛУГ-ЗАМІННИКІВ, НЕМОЖЛИВІСТЮ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ, 
ВТРАТОЮ ДАНИХ, ВТРАТОЮ ПРИБУТКУ І ВИМУШЕНОЮ ПЕРЕРВОЮ У 
ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ) НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИМ ВОНИ 
ВИКЛИКАНІ, І НЕЗАЛЕЖНО ВІД ДОКТРИНИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, БУДЬ ТО 
КОНТРАКТ, ОБ'ЄКТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АБО ДЕЛІКТ (ВКЛЮЧАЮЧИ АБО 
НЕ ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАЛІСТЬ), ЯКІ ВИНИКЛИ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО АВТОР ТА 
СПІВАВТОРИ БУЛИ ПОВІДОМЛЕНІ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. 

15.4. OpenSSL 

15.4.1. Ліцензія на OpenSSL 

Copyright © 1998-2016 The OpenSSL Project. All rights reserved. 

Цей продукт включає у себе програмне забезпечення, розроблене організацією 
OpenSSL Project для використання в інструментарії Open SSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/). 

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Усі права захищені. 

Цей продукт включає у себе криптографічне програмне забезпечення, розроблене 
Еріком Янгом (eay@cryptsoft.com). 

Ерік Янг є автором частин використаної бібліотеки. 

Цей продукт включає у себе програмне забезпечення Тіма Хадсона 
(tjh@cryptsoft.com). 

На інструментарій Open SSL Toolkit поширюється дві ліцензії – Ліцензія на 
OpenSSL і початкова ліцензія SSLeays. 

Чинні тексти ліцензій доступні за адресою 
https://www.opensssl.org/source/license.html. 

15.5. PDF-XChange 

PDF-XChange Standard (c) 2001-2013 by Tracker Software Products Ltd. 

http://www.openssl.org/
https://www.opensssl.org/source/license.html


15.5.1. Ліцензія та обмеження. ABBYY надає вам невиключне право на використання 
PDF-XСhange, що входить до складу ПЗ, на умовах цієї Ліцензійної угоди. Ви 
маєте право зробити одну резервну копію PDF-XСhange, що входить до складу 
ПЗ, за умови, що така резервна копія не буде встановлюватися або 
використовуватися на будь-якому комп'ютері. 

15.5.2. Права на інтелектуальну власність. PDF-XСhange, що входить до складу ПЗ, 
належить корпорації Tracker Software Products Ltd та її постачальникам, а його 
структура, устрій та код є комерційною таємницею корпорації Tracker Software 
Products Ltd та її постачальників. PDF-XChange також охороняється законами 
США про авторські права та міжнародними угодами. Ви не маєте права копіювати 
PDF-XСhange, що входить до складу ПЗ, за виключенням випадків, що перелічені 
у Ліцензійній угоді. Будь-які копії, які ви маєте право створювати згідно з 
Ліцензійною угодою, мають містити таке ж повідомлення про авторські права та 
інші права власності, яке розміщено у ПЗ або на ньому. Ви зобов'язуєтесь не 
змінювати, не адаптувати, не перекладати, не здійснювати інженерний аналіз ПЗ, 
не декомпілювати, не дезасемблювати ПЗ та не намагатися іншими способами 
отримати вихідний код PDF-XChange, що входить до складу ПЗ. За винятком 
перерахованого вище, ця Ліцензійна угода не надає вам жодних прав на 
Інтелектуальну власність в зв'язку з PDF-XChange. 

15.5.3. Експортні обмеження. Ви згодні з тим, що PDF-XСhange, що входить до складу 
ПЗ, не має поставлятися, передаватися або експортуватися у країни або 
використовуватися способами, які заборонені американським Законом про 
контроль над експортом або іншими експортними законами, обмеженнями та 
правилами (далі усі разом – «Закони про експорт»). Крім того, якщо PDF-XСhange, 
що входить до складу ПЗ, названо в Законах про експорт виробом, що підпадає 
під експортні обмеження, ви гарантуєте, що ви не є громадянином країни, на яку 
накладено ембарго, не знаходитесь у країні, на яку накладено ембарго, і те, що 
Закони про експорт не забороняють вам отримувати PDF-XСhange, що входить до 
складу ПЗ. Усі права на використання PDF-XСhange, що входять до складу ПЗ, 
надаються вам за умови, що ви втрачаєте ці права у випадку недотримання вами 
вимог цієї Ліцензійної угоди. 

15.5.4. Товарні знаки. PDF-XChange Drivers є зареєстрованими товарними знаками або 
товарними знаками корпорації Tracker Software Products Ltd у Великобританії, 
Канаді та/або інших країнах. 

15.6. Програмне забезпечення компанії Microsoft 

15.6.1. Для запуску додатків на C++, створених за допомогою Microsoft® Visual Studio® 
2015, використовуються технології корпорації Microsoft або їх частини (далі – 

Технології Microsoft), зазначені у п. 15.6.1.1. Технології Microsoft 
розповсюджуються на умовах Ліцензії на програмне забезпечення Microsoft, що 
додається до Технологій Microsoft. 

15.6.1.1. У ПЗ використовуються наступні технології корпорації Microsoft: 

• Microsoft Visual C++ 2015 Runtime Library 

© Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft та Visual Studio є 
зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками 
корпорації Microsoft у США та/або в інших країнах. 

• Бібліотека Microsoft Visual C++ 2015 OMP Library 

© Microsoft Corporation. Усі права захищені. Microsoft та Visual Studio 
– зареєстровані товарні знак або товарні знаки корпорації Microsoft у 



США та (або) в інших країнах. 

15.6.1.2. Технології Microsoft ліцензуються, а не продаються. Ліцензія на 
програмне забезпечення корпорації Microsoft та цю Ліцензійну угоду з 
кінцевим користувачем дають вам лише деякі права на використання 
Технологій Microsoft. Корпорація Microsoft зберігає за собою решту прав. 
За виключенням випадків, коли, незважаючи на це обмеження, 
законодавство, що застосовується, надає вам більше прав, ви маєте 
право використовувати Технології Microsoft тільки способами, що вказані 
у Ліцензії на програмне забезпечення корпорації Microsoft та у цій 
Ліцензійній угоді. У разі використання Технології Microsoft такими 
способами, ви зобов'язані дотримуватися технічних обмежень у 
Технологіях Microsoft, які не дозволяють вам використовувати Технології 
Microsoft визначеним чином. Додаткову інформацію ви можете знайти за 
адресою www.microsoft.com/licensing/userights. Ви не маєте права: 

• обходити технічні обмеження у Технологіях Microsoft; 

• піддавати інженерному аналізу, декомпілювати або дезасемблювати 
Технології Microsoft або іншим чином намагатися отримати вихідний 
код програмного забезпечення, за винятком випадків, коли це (i) 
дозволено законодавством, не дивлячись на наявність вказаного 
обмеження, або (ii) вам необхідно налагодити зміни у GNU 
бібліотеках, що ліцензуються по Малій стандартній публічній 
ліцензіях, та які додаються до Технологій Microsoft і пов'язані з 
Технологіями Microsoft; 

• видаляти, зменшувати, приховувати або змінювати повідомлення 
корпорації Microsoft та її постачальників в Технологіях Microsoft; 

• використовувати Технології Microsoft протизаконними шляхами; 

• використовувати Технології Microsoft разом з іншими користувачами, 
публікувати, здавати в оренду або у лізинг Технології Microsoft, або 
надавати Технології Microsoft іншим користувачам у якості 
самостійного рішення, що розміщено на сервері; 

15.6.1.3. Експортні обмеження. На технології корпорації Microsoft, 
онлайн-послуги, професійні послуги та пов'язані з ними технології 
розповсюджується експортна юрисдикція США. Ви зобов'язані 
дотримуватися усіх міжнародних та національних законів, що 
застосовуються, у тому числі Правил експортного контролю США, 
Міжнародних правил торгівлі зброєю, санкційної програми Управління з 
контролю за іноземними активами, а також обмежень на кінцевих 
користувачів, кінцеве використання та регіони постачання, введені 
урядом США та урядами інших країн, що розповсюджуються на 
продукти, послуги та технології корпорації Microsoft. Додаткову 
інформацію ви можете знайти за адресою www.microsoft.com/exporting. 

15.6.2. У ПЗ використовуються технології корпорації Microsoft або їх частини (далі – 
Технології Microsoft). Технології Microsoft розповсюджуються на умовах Ліцензії на 
програмне забезпечення корпорації Microsoft, що додається до Технологій 
Microsoft. 

15.6.2.1. У ПЗ використовуються наступні технології корпорації Microsoft: 

• MICROSOFT HD PHOTO 1.O DEVICE PORTING KIT (також 
називається MICROSOFT WINDOWS MEDIA PHOTO 1.0 DEVICE 

www.microsoft.com/licensing/userights
www.microsoft.com/exporting


PORTING KIT) 

© 2005-2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft є 
зареєстрованим товарним знаком або товарним знаком корпорації 
Microsoft у США та/або в інших країнах. 

15.6.2.2. Технології Microsoft ліцензуються, а не продаються. Ця Ліцензійна угода 
надає Вам лише деякі права на використання Технологій Microsoft. 
Корпорація Microsoft зберігає за собою решту прав. За виключенням 
випадків, коли, незважаючи на це обмеження, застосовне законодавство 
надає вам більше прав, ви маєте право використовувати Технології 
Microsoft тільки способами, що вказані у Ліцензії на програмне 
забезпечення корпорації Microsoft та у цій Ліцензійній угоді. У разі 
використання Технології Microsoft такими способами ви зобов'язані 
дотримуватися технічних обмежень у Технологіях Microsoft, які 
дозволяють вам використовувати Технології Microsoft тільки визначеним 
чином. Ви не маєте права: 

• використовувати Технології Microsoft для цілей, для яких вони не 
призначені. Технології Microsoft призначені для реалізації програм 
кодування та/або декодування фотографій з високою розподільчої 
якістю у продуктах, створених на основі специфікації XML для 
паперових носіїв, які відповідають вимогам файлового формату HD 
Photo 1.0 (також називається Windows Media Photo 1.0), як вони 
визначені у специфікаціях, що додаються до Технологій Microsoft; 

• надавати третім особам можливість копіювати Технології Microsoft; 

• здавати Технології Microsoft в оренду, лізинг або у тимчасове 
використання; 

• передавати Технології Microsoft або цю Ліцензію на програмне 
забезпечення корпорації Microsoft третім особам, які не згадані у 
Ліцензії на програмне забезпечення корпорації Microsoft. 

15.6.2.3. Експортні обмеження. На Технології Microsoft розповсюджуються 
експортні закони та правила США. Ви зобов'язані дотримуватися усіх 
національних та міжнародних експортних законів та правил, які 
розповсюджуються на Технології Microsoft. Такі закони обмежують 
регіони постачання, кінцевих користувачів та кінцеве використання. 
Додаткову інформацію ви можете знайти за адресою 
www.microsoft.com/exporting. 

15.6.3. Для підтримки інтеграції з програмою Microsoft Outlook використовуються 
технології корпорації Microsoft або їх частини (далі – Технології Microsoft), що 

перелічені у п. 15.6.3.1 Технології Microsoft розповсюджуються на умовах Ліцензії 

на програмне забезпечення корпорації Microsoft, що додається до Технологій 
Microsoft. 

15.6.3.1. У ПЗ використовуються наступні технології корпорації Microsoft: 

MICROSOFT Outlook 2010: MAPI Header Files 

© 2009-2010 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft є 
зареєстрованим товарним знаком або товарним знаком корпорації 
Microsoft у США та/або в інших країнах. 

15.6.3.2. Технології Microsoft ліцензуються, а не продаються. Ліцензія на 

www.microsoft.com/exporting


програмне забезпечення корпорації Microsoft та цю Ліцензійну угоду з 
кінцевим користувачем дають вам лише деякі права на використання 
Технологій Microsoft. Корпорація Microsoft зберігає за собою решту прав. 
За виключенням випадків, коли, незважаючи на це обмеження, 
законодавство, що застосовується, надає вам більше прав, ви маєте 
право використовувати Технології Microsoft тільки способами, що вказані 
у Ліцензії на програмне забезпечення корпорації Microsoft та у цій 
Ліцензійній угоді з кінцевим користувачем. У разі використання 
Технології Microsoft такими способами ви зобов'язані дотримуватися 
технічних обмежень у Технологіях Microsoft, які не дозволяють вам 
використовувати Технології Microsoft визначеним чином. Ви не маєте 
права: 

• обходити технічні обмеження у Технологіях Microsoft; 

• піддавати інженерному аналізу, декомпілювати або деасемблювати 
Технології Microsoft або іншим чином намагатися отримати вихідний 
код програмного забезпечення, за винятком випадків, коли це 
дозволено законодавством, що застосовується; 

• створювати більше копій Технологій Microsoft, ніж зазначено у цій 
Ліцензії на програмне забезпечення корпорації Microsoft, у цій 
Ліцензованій угоді з кінцевим користувачем, або дозволено 
застосовним законодавством незважаючи на це обмеження; 

• надавати третім особам можливість копіювати Технології Microsoft; 

• здавати Технології Microsoft в оренду, лізинг або у тимчасове 
використання; 

• використовувати Технології Microsoft для надання послуг, що 
розміщені на сервері. 

15.6.3.3. Експортні обмеження. На Технології Microsoft розповсюджуються 
експортні закони та правила США. Ви зобов'язані дотримуватися усіх 
національних та міжнародних експортних законів та правил, які 
розповсюджуються на Технології Microsoft. Такі закони обмежують 
регіони постачання, кінцевих користувачів та кінцеве використання. 
Додаткову інформацію ви можете знайти за адресою 
www.microsoft.com/exporting. 

15.6.4. Для створення додатків на базі XML для операційної системи Windows за 
допомогою інструментів розробки корпорації Microsoft використовуються 
технології корпорації Microsoft або їх частини (далі– Технології Microsoft), 

перелічені у п. 15.6.4.1. Технології Microsoft розповсюджуються на умовах Ліцензії 
на програмне забезпечення корпорації Microsoft, що додається до Технологій 
Microsoft. 

15.6.4.1. У ПЗ використовуються наступні технології корпорації Microsoft: 

• MICROSOFT XML CORE SERVICES (MSXML) 6.0 

© Microsoft Corporation. 1981-2008. All rights reserved. Microsoft є 
зареєстрованим товарним знаком або товарним знаком корпорації 
Microsoft у США та/або в інших країнах. 

15.6.4.2. Технології Microsoft ліцензуються, а не продаються. Ліцензія на 

www.microsoft.com/exporting


програмне забезпечення корпорації Microsoft та цю Ліцензійну угоду з 
кінцевим користувачем дають вам лише деякі права на використання 
Технологій Microsoft. Корпорація Microsoft зберігає за собою решту прав. 
За виключенням випадків, коли, незважаючи на це обмеження, 
законодавство, що застосовується, надає вам більше прав, ви маєте 
право використовувати Технології Microsoft тільки способами, що вказані 
у Ліцензії на програмне забезпечення корпорації Microsoft та у цій 
Ліцензійній угоді з кінцевим користувачем. У разі використання 
Технології Microsoft такими способами ви зобов'язані дотримуватися 
технічних обмежень у Технологіях Microsoft, які не дозволяють вам 
використовувати Технології Microsoft тільки визначеним чином. 

15.6.4.3. Експортні обмеження. На Технології Microsoft розповсюджуються 
експортні закони та правила США. Ви зобов'язані дотримуватися усіх 
національних та міжнародних експортних законів та правил, які 
розповсюджуються на Технології Microsoft. Такі закони обмежують 
регіони постачання, кінцевих користувачів та кінцеве використання. 
Додаткову інформацію ви можете знайти за адресою 
www.microsoft.com/exporting. 

15.7. Шрифти Miama Nueva, Pecita та Bad Script Regular 

15.7.1. Miama Nueva Copyright © 2014, Linus Romer, with Reserved Font Name Miama 
Nueva. 

15.7.2. Pecita Copyright © 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), with Reserved Font 
Name Pecita. 

15.7.3. Bad Script Regular Copyright © 2011, Cyreal (www.cyreal.org) with Reserved Font 
Name "Bad Script". 

15.7.4. Ці шрифти надаються по Версії 1.1 Вільної ліцензії на шрифти SIL. 

Текст цієї ліцензії відтворений нижче, а також доступний у розділі частих питань за 
адресою http://scripts.sil.org/OFL. 

15.7.5. ВІЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ШРИФТИ SIL Версія 1.1 від 26 лютого 2007 р. 

15.7.5.1. ПРЕАМБУЛА 

Вільна ліцензія на шрифти (Open Font License, OFL) була створена з 
метою сприяння розробці спільних проектів зі створення шрифтів у 
всьому світі, підтримки зусиль академічних та лінгвістичних спільнот зі 
створення шрифтів, та створення безкоштовної та відкритої платформи, 
що буде сприяти розповсюдженню шрифтів та співпраці з 
удосконалення шрифтів. 

OFL дозволяє використовувати, вивчати, змінювати та розповсюджувати 
ліцензійні шрифти, за умови, що вони не будуть продаватися окремо. Ці 
шрифти, включаючи засновані на них похідні роботи, дозволяється 
вбудовувати у програмне забезпечення, включати в один комплект з 
програмним забезпеченням, а також розповсюджувати та/або продавати 
разом з програмним забезпеченням, за умови, що у похідних роботах не 
використовуються зарезервовані найменування. При цьому, шрифти та 
похідні роботи заборонено випускати під будь-якою іншою ліцензією. 
Вимога випускати шрифти тільки по цій ліцензії не розповсюджується на 
документи, для створення яких використовувались шрифти або 
засновані на них похідні роботи. 

www.microsoft.com/exporting
http://pecita.eu/
www.cyreal.org
http://scripts.sil.org/OFL


15.7.5.2. ВИЗНАЧЕННЯ 

«Шрифт» — це комплект файлів, що випущено Правовласниками під 
цією ліцензією, та явно позначений як такий. Шрифт може включати у 
себе файли з вихідним кодом, скриптами збірки та документацію. 

«Зарезервоване найменування Шрифта» — це будь-яке найменування, 
що слідкує за повідомленням про авторські права та явно зазначено як 
зарезервоване. 

«Оригінальна версія» — це комплект компонентів Шрифта, що 
розповсюджується Правовласником або Правовласниками. 

«Модифікована версія» — це похідна робота, що створена за 
допомогою часткового або повного доповнення, видалення або 
заміщення компонентів Оригінальної версії, за допомогою зміни 
форматів або за допомогою адаптації Шрифта для іншого середовища. 

«Автор» — це дизайнер, інженер, програміст, технічний письменник або 
будь-яка інша людина, яка приймала участь у розробці Шрифта. 

15.7.5.3. УМОВИ ТА ДОЗВОЛИ 

Будь-якій особі, що отримала копію Шрифта, дозволяється 
використовувати, вивчати, створювати копії, вбудовувати, модифікувати, 
розповсюджувати або продавати копії Шрифта, зі змінами або без них, 
при дотриманні наступних умов: 

1) Заборонено продаж Оригінальних версій або Модифікованих версій 
Шрифтів або їх компонентів окремо. 

2) Оригінальні або Модифіковані версії Шрифтів дозволяється 
вбудовувати у програмне забезпечення, включати в один комплект з 
програмним забезпеченням, а також розповсюджувати та/або 
продавати разом з програмним забезпеченням, за умови, що кожна 
копія буде містити вищезазначене повідомлення про авторські права 
та цю ліцензію. Такі шрифти можуть бути включені до складу 
програмного забезпечення у вигляді окремих текстових файлів, 
заголовків мовою, придатною для читання людиною, або у 
машиночитаючих полях метаданих у текстових або двійкових 
файлах, за умови, що користувач може легко переглядати ці поля. 

3) У Модифікованих версіях заборонено використовувати Зарезервовані 
найменування Шрифтів без попередньої письмової угоди 
відповідного Правовласника. Це обмеження розповсюджується тільки 
на основні назви шрифтів, які показуються користувачам. 

4) Заборонено використовувати імена або назви Правовласників або 
Авторів Шрифтів для реклами або просування Модифікованих версій 
без попередньої письмової угоди цих Правовласників або Авторів, за 
виключенням випадків, коли такі імена або назви використовуються 
виключно для визнання внеску таких Правовласників або Авторів у 
створення Шрифта. 

5) Шрифти у зміненому або незміненому вигляді, а також їх частини, 
мають розповсюджуватися виключно по цій ліцензії, та 
розповсюдження по іншій ліцензії заборонено. Вимога 
розповсюджувати Шрифти виключно по цій ліцензії не 



розповсюджується на документи для створення яких 
використовувались Шрифти. 

15.7.5.4. РОЗІРВАННЯ 

Ця ліцензія розривається у разі порушення будь-якої з вищезазначених 
умов. 

15.7.5.5. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ШРИФТИ НАДАЮТЬСЯ ТАКИМИ, ЯК ВОНИ Є, БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ЯВНИХ 
АБО НЕЯВНИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ГАРАНТІЙ ТОВАРНОЇ 
ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ ТА 
НЕПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ, ПАТЕНТІВ, ПРАВ НА ТОВАРНІ 
ЗНАКИ ТА БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ. ПРАВОВЛАСНИК 
НЕ НЕСЕ НІЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПО БУДЬ-ЯКОМУ ПОЗИВУ, 
КОНТРАКТУ, ДЕЛІКТУ АБО ІНШИХ ПІДСТАВ ЗА ПРЕТЕНЗІЇ, ЗБИТКИ, 
ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ЗІ ШРИФТІВ, ВИКОРИСТАННЯ ШРИФТІВ, 
НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШРИФТІВ АБО ІНШИХ ОПЕРАЦІЙ 
ЗІ ШРИФТАМИ. 

15.8. LibJPEG 

Це програмне забезпечення частково засноване на роботах Незалежної групи JPEG 
(Independent JPEG Group). 

15.9. Бібліотека FreeType 

Авторські права на фрагменти цього програмного забезпечення належать © 2009 The 
FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved. 

15.10. Kakadu Software 

Авторські права на фрагменти цієї програми для ЕОМ належать © Kakadu Software Pty Ltd. 
Усі права захищені. 

15.11. pixtran (pixtools) 

© Copyright 2007 EMC Corporation. Усі права захищені. 
Права інтелектуальної власності корпорації ЕMC і її ліцензіарів захищені всіма законами, 
що застосовуються на територіях використання цього програмного забезпечення. Компанія 
ABBYY не надає Вам жодних гарантій від імені корпорації EMC. Корпорація EMC зберігає 
за собою всі права, які явним чином не надані в цьому повідомленні. 

15.12. TWAIN Header 

Програмне забезпечення TWAIN Toolkit надається вам таким, яке воно є. Розробник і 
розповсюджувачі TWAIN Toolkit не надають вам жодних передбачуваних, явних або 
статутних гарантій, зокрема гарантій придатності для продажу, непорушення прав третіх 
осіб і доцільності для конкретної цілі. Розробники та розповсюджувачі не несуть 
відповідальності за прямі, непрямі, фактичні або випадкові збитки, зазнані в результаті 
відтворення, зміни, розповсюдження та іншого використання TWAIN Toolkit. 

15.13. ПЗ може містити інше програмне забезпечення третіх осіб. Ви можете знайти інформацію 
про це програмне забезпечення третіх осіб та ліцензії на таке програмне забезпечення 
третіх осіб у ПЗ або документації, що супроводжує ПЗ. 

16. Застосовне законодавство 

www.freetype.org


16.1. Якщо Ви придбали ПЗ на території США, Канади, Мексики, Белізу, Коста-Ріки, Сальвадору, 
Гватемали, Гондурасу, Монтсеррату, Нікарагуа, Панами, островів Теркс і Кайкос, 
Віргінських Островів або Тайваню, до відносин за цією Ліцензійною угодою застосовується 
чинне законодавство штату Каліфорнія Сполучених Штатів Америки. Ви згодні з тим, що всі 
суперечки щодо цієї Ліцензійної угоди та/або ПЗ, підлягають вирішенню виключно у 
федеральних судах або судах штату округу Санта-Клара штату Каліфорнія. Для уникнення 
сумнівів: якщо Ви придбали ПЗ у Сполучених Штатах Америки, ви придбали його у компанії 
ABBYY USA Software House, Inc. 

16.2. Якщо Ви придбали ПЗ на території Японії, до відносин на підставі цієї Ліцензійної угоди 
застосовується законодавство Японії. Ви згодні з тим, що всі суперечки щодо цієї 
Ліцензійної угоди та/або ПЗ, підлягають вирішенню виключно в окружному суді Токіо 
(Японія). 

16.3. Якщо ви придбали ПЗ на території Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Чеської Республіки, 
Данії, Фінляндії, Франції, Угорщини, Німеччини, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Польщі, 
Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Латвії, Литви, Естонії чи на 
території будь-якої іншої держави, яка є членом Європейського союзу та не вказана явно 
в п. 16.4 цього Ліцензійного договору, а також на території Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, 
Швейцарії, Албанії, Боснії та Герцеговини, Грузії, Іраку, Ізраїля, 
Республіки Північна Македонія, Туреччини, Сербії, Чорногорії, Молдови чи України, до 
відносин за цим Ліцензійним договором застосовується матеріальне право Німеччини. 
Суди м. Мюнхена мають виключну юрисдикцію щодо всіх суперечок, які витікають із цього 
Ліцензійного договору. 

16.4. У випадку якщо Ви придбали ПЗ на території Сполученого Королівства Великобританії та 
Північної Ірландії, Республіки Ірландії, Кайманових островів, Гібралтару, острова Гернсі, 
острова Мен, острова Джерсі або Британських Віргінських Островів, до відносин за 
Ліцензійною угодою застосовується чинне законодавство Англії та Уельсу. Усі суперечки, 
що випливають із цієї Ліцензійної угоди, мають вирішуватися в судах Англії та Уельсу. 

16.5. У разі якщо Ви придбали ПЗ на території Австралії, Нової Зеландії, Папуа Нової Гвінеї, 
Кокосових островів, островів Кука, Фіджі, Ніуе, острова Норфолк, Токелау, до відносин за 
Ліцензійним договором застосовується законодавство штату Новий Південний Уельс 
(Австралія). 

16.6. Якщо Ви придбали ПЗ на території Росії, Білорусі, Казахстану або іншої країни, що є 
членом Співдружності Незалежних Держав (СНД), за винятком Молдови, до відносин за 
Ліцензійною угодою застосовується матеріальне право Російської Федерації. 

16.7. У випадку якщо застосовується п. 16.6 і Ви є юридичною особою або індивідуальним 
підприємцем, усі суперечки, що випливають з цієї Ліцензійної угоди, повинні вирішуватися 
виключно в Арбітражному суді м. Москви (Російська Федерація). У випадку якщо 
застосовується п. 16.6 і Ви є фізичною особою, усі суперечки, що випливають з цієї 
Ліцензійної угоди, повинні вирішуватися в Бутирському районному суді м. Москви 
(Російська Федерація). 

16.8. У випадках, описаних у п. 16.1–16.7, до відносин за Ліцензійною угодою не застосовуються 
жодні колізійні норми, а також норми Конвенції ООН про договори міжнародної 
купівлі-продажу товарів, використання яких прямо виключено. 

16.9. Якщо ПЗ було придбано (куплено) у країні, що не вказана у п. 16.1–16.7, до відносин за 
цією Ліцензійною угодою застосовується чинне законодавство країни, у якій Ви придбали 
(купили) ПЗ. 

17. Термін дії та умови розірвання Ліцензійної угоди 

17.1. Якщо інше не узгоджено в окремій письмовій угоді з Компанією ABBYY або не передбачено 



цією Ліцензійною угодою або документацією до ПЗ, то ця Ліцензійна угода має 
необмежений термін дії, починаючи з дати, коли Ви у перший раз виразили свою згоду з її 
умовами, як це описано на початку цієї Ліцензійної угоди, або Ліцензійна угода діє протягом 
усього терміну, дозволеного чинним законодавством. У випадку якщо згідно з чинним 
законодавством визначення терміну дії Ліцензійної угоди є необхідним, то ця Ліцензійна 
угода діє протягом максимального терміну, передбаченого чинним законодавством, але у 
жодному разі не менше, ніж термін дії виключного права на ПЗ, і без попереднього 
повідомлення автоматично втрачає чинність із закінченням цього терміну. 

17.2. Без обмеження будь-яких інших прав Компанія ABBYY має право розірвати цю Ліцензійну 
угоду у разі порушення Вами положень та умов цієї Ліцензійної угоди. У такому випадку Ви 
зобов’язані видалити усі копії ПЗ і його компонентів та видалити ПЗ з Ваших Комп’ютерів. 

17.3. Ви маєте право розірвати цю Ліцензійну угоду, знищивши усі копії ПЗ та усі компоненти ПЗ 
та видаливши ПЗ. 

17.4. Таке розірвання цієї Ліцензійної угоди не звільняє Вас від зобов'язання оплатити ПЗ. 
Незалежно від причин розірвання або припинення дії Ліцензійної угоди визначення термінів 
та розділи 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 та п. 3.4.4 зберігають свою силу і після 
розірвання чи припинення дії цієї Ліцензійної угоди, проте це не дає Вам права надалі 
використовувати ПЗ після розірвання чи припинення дії цієї Ліцензійної угоди. 

18. Інші умови 

18.1. У процесі Активації, встановлення, роботи, реєстрації, а також при наданні технічної 
підтримки і обслуговування щодо ПЗ Компанія ABBYY може попросити Вас надати певні 
персональні дані (в тому числі, Ваше ім'я, адресу, адресу електронної пошти та номер 
телефону, назву Вашої компанії (якщо Ви юридична особа) і технічну інформацію, в тому 
числі характеристики Вашого апаратного забезпечення, програмного забезпечення 
сторонніх виробників і Серійний номер Вашої копії ПЗ). Ви маєте вибір не надавати Ваші 
персональні дані та (або) технічну інформацію Компанії ABBYY, проте в цьому випадку ви 
можете не мати можливість отримувати технічну підтримку або обслуговування ПЗ, 
доступні для клієнтів ABBYY, які надали свої персональні дані та (або) технічну 
інформацію, якщо надання персональних даних та (або) технічної інформації є необхідною 
умовою для можливості надання технічної підтримки або обслуговування ПЗ і не 
суперечить праву, що застосовується в цьому випадку. Наприклад, під час надання 
технічної підтримки Компанія ABBYY має обробити Вашу адресу електронної пошти або 
номер телефону, щоб відповісти на Ваш запит. Ви погоджуєтесь не надавати більше 
персональних даних та (або) технічної інформації, аніж запитує Компанія ABBYY або 
Партнер Компанії ABBYY, та згодні з тим, що Ваші персональні дані та (або) технічна 
інформація можуть бути оброблені (у тому числі зібрані та (або) використані іншим 
шляхом) Компанією ABBYY та (або) афільованими особами Компанії ABBYY або 
Партнерами Компанії ABBYY згідно з чинним законодавством та за умови дотримання 
конфіденційності та забезпечення захисту наданих даних, якщо це передбачено чинним 
законодавством. Детальна інформація про обробку персональних даних міститься в 
Політиці конфіденційності, яка доступна за адресою https://www.abbyy.com/privacy. 

18.2. ПЗ може періодично з’єднуватися з захищеним сервером Компанії ABBYY у мережі 
Інтернет для перевірки статусу ПЗ або завантаження оновлень та технічних даних, 
необхідних для роботи ПЗ. 

18.3. Компанія ABBYY має право надсилати Вам по електронній пошті листи, що містять новини 
про продукти та про Компанію ABBYY, інформацію про спеціальні пропозиції, поради щодо 
використання продуктів та іншу інформацію, пов'язану з продуктами та Компанією ABBYY 
за умови, що у Компанії ABBYY є на це законні підстави (наприклад, якщо Ви погодилися 
отримувати таку інформацію). Ви можете в будь-який час відмовитися від отримання таких 
листів (https://www.abbyy.com/privacy). 

https://www.abbyy.com/privacy
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18.4. У випадку пред'явлення Вам претензій або позовів у зв'язку з використанням Вами ПЗ Ви 
погоджуєтеся негайно і не пізніше 3 (трьох) робочих днів після отримання інформації про 
такі претензії або позови письмово повідомити Компанію ABBYY про такі претензії або 
позови. Ви зобов’язуєтесь вчинити всі дії, необхідні для надання Компанії ABBYY 
можливості брати участь у розгляді таких претензій або позовів у суді, а також повністю 
сприяти та надавати необхідну інформацію для врегулювання відповідних претензій або 
позовів негайно після отримання відповідного запиту від Компанії ABBYY та не пізніше 7 
(семи) днів з дати отримання запиту. 

18.5. Ліцензійна умова є платною, якщо умова щодо її безоплатності не узгоджена сторонами. 
Винагородою за цією Ліцензійною угодою є або вартість Ліцензії на ПЗ, що встановлена 
Компанією ABBYY або Партнером Компанії ABBYY, яка підлягає сплаті у вказаному 
Компанією ABBYY або Партнером Компанії ABBYY порядку, або частина вартості 
придбаного Вами обладнання, або частина винагороди, яка підлягає сплаті у разі 
придбання Вами ліцензії на повну версію ПЗ. 

18.6. У разі, якщо будь-яка частина цієї Ліцензійної угоди буде визнана такою, що втратила 
юридичну силу або не підлягає виконанню у примусовому порядку, інші частини Ліцензійної 
угоди зберігають свою юридичну силу і сторони мають право наполягати на їх виконанні у 
примусовому порядку. 
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