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ВАЖЛИВО — ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕ УВАЖНО
Окрім випадку, коли цю угоду замінить підписана ліцензійна угода між Вами та компанією Esri, остання
надасть Вам ліцензію на Продукти, лише якщо Ви погодитеся з усіма положеннями й умовами даної
Ліцензійної угоди. Будь ласка, прочитайте уважно ці положення та умови. Ви не маєте права користуватися
Продуктами, доки не погодитеся з положеннями й умовами цієї Ліцензійної угоди. Якщо ви не погоджуєтеся із
зазначеними умовами та положеннями, натисніть кнопку «I do not accept the license agreement» («Я не
погоджуюся з Ліцензійною угодою») нижче. У такому разі ви можете вимагати відшкодування відповідних
сплачених зборів.
ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА
(E204 13/06/2014)
Ця Угода укладається між вами (надалі «Ліцензіатом») та каліфорнійською корпорацією Environmental Systems
Research Institute, Inc. (надалі компанією «Esri»), юридична адреса якої: 380 New York Street, Redlands, California
92373-8100 USA.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Й УМОВИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ
СТАТТЯ 1. ВИЗНАЧЕННЯ
Визначення. Нижченаведені слова, словосполучення або терміни, що вживаються в цій Угоді, мають у ній такі
значення:
а.
б.
в.

г.
ґ.
д.
е.
є.

1.
з.

«Код(-и) авторизації» означає будь-який ключ, номер дозволу, код розблокування, дані для входу, код
активації, серійний номер, ім’я та пароль користувача облікового запису або інший засіб, що вимагається
для використання Продукту.
«Бета-версія» означає будь-яку альфа чи бета-версію або попередній випуск Продукту.
«Комерційне використання постачальника послуг із надання прикладних програм в оренду (ASP)» або
«Комерційне використання ASP» означає отримання прибутку шляхом забезпечення доступу до
Програмного продукту або служб Online Services через Спеціалізовані програмні застосування (з
додатковими функціями) наприклад, шляхом стягнення абонентської плати, плати за обслуговування або
стягнення будь-якого іншого типу плати за транзакцію, а також отримання прибутку з реклами в розмірах,
що не дозволяють вважати такий прибуток випадковим.
«Вміст» — визначення наведено в Додатку 3.
«Дані» означають будь-який набір (-ори) цифрових даних компанії Esri чи третіх осіб, зокрема, але не
виключно — географічні векторні дані, звіти растрових даних або пов’язані табличні атрибути, що надані
разом із Програмними продуктами та службами Online Services чи окремо від них.
«Ліцензія на розгортання» означає дозвіл Ліцензіату надавати вибраний Програмний продукт і пов’язані з
ним Коди авторизації за субліцензією третім сторонам.
«Документація» означає всю довідкову документацію для користувачів, що постачається із Програмним
продуктом.
Служби «Online Services» або служби Online Services означають будь-яку розміщену в Інтернеті
геопросторову систему, що містить програмні застосування та пов’язані програмні інтерфейси (API), за
винятком Даних і Вмісту, яка розміщена компанією Esri або її ліцензіарами, для зберігання, управління,
публікування та використання мап, даних та іншої інформації.
«Документ(-и) з оформлення замовлень» означає комерційну пропозицію, замовлення на придбання або
інший документ, що ідентифікує замовлені Ліцензіатом Продукти.
«Безстрокова ліцензія» означає формальний дозвіл на використання версії Продукту, за яку сплачено
відповідні ліцензійні платежі та яка надається безстроково, якщо її дію не припинить компанія Esri або
Ліцензіат, як це передбачено цією Угодою.
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и.
і.
ї.

й.

к.
л.

«Продукт(-и)» означає Програмний продукт, Дані, служби Online Services та Документацію, що надаються
за ліцензією згідно з умовами цієї Угоди.
«Зразок(-ки)» означає зразок коду, зразок програмного застосування, додатки або зразки компонентів
розширення Продукту.
«Кредит(-и) на обслуговування» означає одиницю розрахунку для передплати на служби Online Services,
розмір якої визначається в Документі на оформлення замовлення. Кожен Кредит на обслуговування дає
Ліцензіату право споживати служби Online Services у певному обсязі, що варіюється залежно від того, які
служби Online Services споживаються. Після користування службами Online Services Кредити на
обслуговування буде автоматично стягнуто з рахунку Ліцензіата, аж до максимальної кількості доступних
Кредитів на обслуговування Умови придбання додаткових Кредитів на обслуговування описано в Додатку 3
(також доступні на сайті http://www.esri.com/legal).
«Програмний продукт» означає всі або будь-яку частину запатентованих програмних технологій Esri, окрім
Даних, до яких надається доступ або які завантажуються з веб-сайту, уповноваженого компанією Esri, або
які надано на будь-яких носіях і в будь-якому форматі, включно з резервними копіями, пакетами оновлення,
виправленнями, поточними виправленнями, а також дозволеними об’єднаними копіями.
«Строкова ліцензія» означає формальний дозвіл або доступ, що надається для користування Продуктом
протягом обмеженого терміну на умовах передплати чи на транзакційній основі.
«Спеціалізоване програмне застосування» – це прикладна програма з додатковими функціями, що
розроблена Ліцензіатом для використання разом із дозволеним використанням будь-якого Програмного
продукту, Даних або служб Online Services.

СТАТТЯ 2. ПРАВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Продукти надаються за ліцензією, а не продаються. Продукти та всі копії, що належать компанії Esri та її
ліцензіарам, захищені законами США та застосовними нормами міжнародного права, міжнародними договорами та
конвенціями, що регламентують права власності чи права на інтелектуальну власність, зокрема комерційні таємниці.
Ліцензіат погоджується вживати обґрунтованих заходів для захисту Продуктів від несанкціонованого використання,
відтворення, розповсюдження та публікації. Компанія Esri та треті особи, що є її ліцензіарами, зберігають за собою
всі права, спеціально не передбачені в цій Угоді, зокрема право на внесення змін до Продуктів та їх удосконалення.
СТАТТЯ 3. НАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
3.1 Надання ліцензії. Компанія Esri надає Ліцензіатові особисту невиключну ліцензію без права передавання тільки
на використання Продуктів, як це передбачено у відповідних Документах на оформлення замовлення; (i) при цьому
стягуються необхідні збори за використання ліцензії; (ii) відповідно до цієї Угоди та конфігурації, замовленої
Ліцензіатом або дозволеної компанією Esri чи її авторизованим дистриб’ютором; (iii) і протягом відповідного
Строку або, якщо Строк не визначено, до моменту припинення відповідно до Статті 5. На додачу до загальних вимог
щодо Сфери використання у Статті 4, Звід 1 — Сфера використання (E300) застосовується до окремих Продуктів.
Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3 та Додаток 4 складають Звід 1 — Сфера використання (E300) та доступні на вебсайті за адресою http://www.esri.com/legal/software-license. Додатки стосуються лише Продуктів, що явно зазначені у
Додатку. Звід 1—Сфера використання (E300) включає Додатки для наведених нижче типів Продуктів, які
включаються за посиланням:
а.
б.
в.
г.

Програмні продукти. Умови використання для певних Програмних продуктів викладено в Додатку 1.
Дані. Умови використання Даних сформульовано в Додатку 2.
Служби Online Services. Умови використання служб Online Services сформульовано в Додатку 3.
Програми обмеженого використання. Умови використання некомерційних, неприбуткових, навчальних або
інших програм обмеженого використання викладено в Додатку 4.

3.2 Оцінювальні та Бета-ліцензії. Продукти, що були придбані за оцінювальною ліцензією або за Бета-версією
програми виключно для оцінювання чи випробовування, а не для комерційного використання. Подібне використання
здійснюється на власний ризик Ліцензіата; Продукти при цьому не підлягають обслуговуванню компанією Esri чи
Дистриб’ютором.
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СТАТТЯ 4. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ
4.1. Дозволене використання
а.

Відносно наданих Ліцензіату Продуктів, Ліцензіат має право:
1.
2.
3.

4.
5.
б.

в.
г.

ґ.

д.

е.

інсталювати й зберігати Продукти на електронних пристроях зберігання даних;
робити архівні копії та планові резервні комп’ютерні копії;
інсталювати й використовувати новішу версію Програмного продукту паралельно з версією, яку потрібно
замінити протягом обґрунтованого перехідного періоду, що не перевищує 6 (шість) місяців, за умови, що
розгортання кожної з цих версій не перевищує кількість, вказану в Ліцензії; надалі Ліцензіат не повинен
використовувати в сукупності більше Програмних продуктів, ніж зазначено в наданій ліцензії;
переміщати Програмний продукт з визначеними у ліцензії параметрами на новий комп’ютер;
передавати третім сторонам Програмний продукт і пов’язані з ним Коди авторизації, які потрібні для
використання Ліцензії на розгортання.

Комерційне використання (Продукту) постачальником послуг із надання прикладних програм в оренду (ASP).
Ліцензіат має право використовувати Продукт для Комерційного використання ASP за умови, що Ліцензіат (і)
придбав ліцензію (дозвіл) на Комерційне використання ASP або (ii) вважається урядовою чи некомерційною
організацією, що керує веб-сайтом або пропонує інтернет-послуги на засадах самоокупності, а не з метою
отримання прибутку.
Ліцензіат може настроювати Програмний продукт, використовуючи будь-які (i) макрокоманди або мову
сценаріїв (скриптів), (ii) відкритий програмний Інтерфейс прикладних програм (API) або (iii) вихідні тексти і
бібліотеки об'єктного коду, але тільки в тій мірі, в якій таке настроювання описане в Документації.
Ліцензіат може використовувати, копіювати, або готувати похідні роботи на основі Документації, що
постачаються в цифровому форматі, і після того відтворювати, відображати і розповсюджувати адаптовану
документацію тільки для свого власного внутрішнього використання. Частини Документації, що постачаються в
цифровому форматі разом з іншим програмним продуктом, друкованою або цифровою документацією, також
підпадають під дію цієї Угоди. Ліцензіат повинен включати таку примітку про авторські права, що підтверджує
авторське право компанії Esri та її ліцензіарів: «Частини цього документа містять інтелектуальну власність
компанії Esri та її ліцензіарів і використовуються тут відповідно до ліцензії. Copyright © [Вставте фактичну
дату(-и) встановлення авторського права з вихідних матеріалів] компанії Esri та її ліцензіарів. Усі права
захищені.»
Шрифтові компоненти. Усі шрифти, які надаються із Продуктом, можуть використовуватися у рамках
авторизованого використання будь-яких Продуктів. Шрифти Esri також можуть окремо використовуватися для
друку будь-яких матеріалів, створених за допомогою Продуктів. Додаткові обмеження на використання шрифтів
сторонніх постачальників, що включені у Продукт, зазначено в самому файлі шрифту.
Доступ консультантів або підрядників. Відповідно до Статті 3.1, компанія Esri надає Ліцензіату право
дозволяти своїм консультантам і підрядникам використовувати Продукти винятково на користь Ліцензіата.
Ліцензіат несе повну відповідальність за дотримання консультантами та підрядниками умов цієї Угоди та
повинен подбати про те, щоб консультант або підрядник припинили використання Продукту відразу після
завершення виконання роботи для Ліцензіата. Доступ або використання Продукту консультантами або
підрядниками не лише на користь Ліцензіата забороняється.
Ліцензіат може використовувати, копіювати, відтворювати, публікувати, відображати для загального доступу
або повторно поширювати картографічні зображення та звіти з картографічними зображеннями, створені з
використанням Продуктів Esri, у друкованому вигляді або статичних електронних форматах (наприклад, PDF,
GIF, JPEG) серед третіх сторін із дотриманням викладених у цій Ліцензійній угоді обмежень і за умови, що
Ліцензіат додає до картографічних зображень пояснювальну заяву з визнанням компанії Esri та/або її
відповідних ліцензіарів як джерела частин(-и) Даних, які використано для картографічних зображень. Задля
виключення сумнівів, будь-які дані, які Ліцензіат надає або використовує під час використання Продуктів і які
не належать до обсягу Даних, є й залишаються власністю Ліцензіата або його сторонніх ліцензіарів.
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4.2 Недозволене використання. Окрім випадків, коли використання обмежується чи забороняється відповідними
законами, або як вказано в цій угоді, Ліцензіат не повинен:
а.
б.
в.
г.
ґ.
д.
е.

є.

1.
з.
и.
і.

продавати, передавати в користування, здавати в оренду, надавати в субліцензію, позичати, використовувати
Продукти разом із третіми особами, призначати та використовувати їх для Комерційного використання ASP
або для цілей сервісного бюро;
надавати третім сторонам прямого доступу до Продуктів, завдяки чому треті сторони отримають можливість
напряму використовувати цей Продукт, розробляти власні програмні застосування ГІС або створювати
власні рішення, що поєднані з цим Продуктом;
поширювати серед третіх осіб цілком або частково Програмний продукт, Дані або служби Online Services,
зокрема розширення, компоненти або файли DLL;
розповсюджувати коди авторизації серед третіх сторін;
виконувати реконструювання, декомпіляцію чи розбирання Продуктів;
робити будь-які спроби оминути технологічні засоби, що контролюють доступ чи використання Продуктів;
зберігати, кешувати, використовувати, завантажувати, поширювати або субліцензувати Вміст чи будь-яким
іншим чином використовувати Продукти, порушуючи права компанії Esri або третіх сторін, зокрема права
на інтелектуальну власність, права на збереження конфіденційності, порушуючи закони про дискримінацію
чи будь-які інші чинні закони або державні нормативні акти;
видаляти чи приховувати будь-які позначення щодо патентів, авторських прав, торгових знаків, прав
власності та/або позначень, створених компанією Esri (або її ліцензіарами), що містяться та/або прикріплені
до кожного Продукту, результатів використання Продукту, файлів метаданих, або сторінки встановлення
авторства в Інтернеті та/або в друкованому вигляді, що пов’язані з Даними або Документацією, що
надаються за цією Угодою.
розділяти чи незалежно використовувати окремі чи складові елементи Програмного продукту, служб Online
Services або Даних;
додавати будь-яку частину Продукту в продукт або службу, що конкурує з будь-яким Продуктом;
оприлюднювати або передавати будь-яким іншим чином результати випробовувань бета-версій без
попередньої письмової згоди компанії Esri та її ліцензіарів;
використовувати, додавати, змінювати, розповсюджувати, надавати доступ та об’єднувати комп’ютерні
коди, надані із Продуктом, внаслідок чого цей код або будь-яка частина Продукту підпадатиме під умови
ліцензії з відкритим програмним кодом, які передбачають, що комп’ютерний код (i) надається третім
сторонам у формі вихідного коду, (ii) надається третім сторонам за ліцензією з метою створення похідних
продуктів чи (iii) безкоштовно далі поширюється серед третіх сторін.

СТАТТЯ 5. СТРОК ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ
Ця Ліцензійна Угода набирає чинності з моменту її прийняття. Ліцензіат може в будь-який момент припинити дію
цієї Ліцензійної Угоди або ліцензії на Продукт за умови письмового сповіщення компанії Esri. Будь-яка зі сторін
може припинити дію цієї Ліцензійної угоди та будь-якої ліцензії в разі значного порушення, яке не було усунуто
протягом 30 (тридцяти) днів від дати відповідного письмового повідомлення, надісланого винній стороні, за
винятком випадків негайного анулювання Угоди в разі вчинення істотного порушення, усунення якого не є
можливим. Після припинення дії цієї Ліцензійної Угоди, дію всіх ліцензій, які прописані в цій Угоді, також буде
припинено. Після припинення дії ліцензії або цієї Ліцензійної Угоди, Ліцензіат повинен: (і) припинити доступ до
Продуктів, на які розповсюджується дія цієї Угоди, та їхнє використання; (іі) видалити зі служб Online Services усі
дані клієнтів, які збережені у кеш-файлах; (iii) видалити, стерти та знищити всі копії відповідних Продуктів, які
Ліцензіат мав або контролював, включно з будь-якими модифікованими чи об’єднаними частинами в будь-якій
формі; а також оформити та представити компанії Esri або її уповноваженому дистриб’ютору докази виконання цих
дій.
СТАТТЯ 6. ОБМЕЖЕНІ ГАРАНТІЇ ТА ВІДМОВИ
6.1 Обмежені гарантії. Якщо інше не передбачено в Статті 6, компанія Esri протягом 90 (дев’яноста) днів від дати
випуску коду авторизації для активації Програмного продукту та служб Online Services гарантує, що: (i)
немодифікований Програмний продукт та служби Online Services будуть в основному відповідати опублікованій
Документації за умови їх нормального використання й обслуговування, і (ii) носії, на яких постачається Програмний
продукт, не будуть мати дефектів, пов’язаних з їх матеріалами чи роботою.
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6.2 Спеціальна відмова (від гарантій). ВМІСТ, ДАНІ, ЗРАЗКИ, ПОТОЧНІ ВИПРАВЛЕННЯ, ВИПРАВЛЕННЯ,
ОНОВЛЕННЯ, СЛУЖБИ «ONLINE SERVICES», ЯКІ НАДАНІ В БЕЗКОШТОВНЕ КОРИСТУВАННЯ,
ОЦІНЮВАЛЬНІ ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ТА ЇХНІ БЕТА-ВЕРСІЇ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ЖОДНИХ
ГАРАНТІЙ.
6.3 Відмова від відповідальності за Інтернет. СТОРОНИ ЧІТКО ВИЗНАЮТЬ І ПОГОДЖУЮТЬСЯ, ЩО
ІНТЕРНЕТ – ЦЕ СУКУПНІСТЬ ПРИВАТНИХ І ВІДКРИТИХ МЕРЕЖ, І ЩО (i) ІНТЕРНЕТ НЕ Є БЕЗПЕЧНОЮ
ІНФРАСТРУКТУРОЮ, (ii) СТОРОНИ НЕ КОНТРОЛЮЮТЬ ІНТЕРНЕТ, (iii) ЗГІДНО З БУДЬ-ЯКОЮ ТЕОРІЄЮ
ПРАВА ЖОДНА СТОРОНА НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОШКОДЖЕННЯ, ЩО ВИНИКЛИ У ЗВ’ЯЗКУ З
НЕСПРАВНОСТЯМИ ЧИ ПЕРЕРВАМИ В РОБОТІ БУДЬ-ЯКОЇ ЧАСТИНИ ІНТЕРНЕТУ, АБО МОЖЛИВИМИ
САНКЦІЯМИ В ІНТЕРНЕТІ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБМЕЖИТИ АБО ЗАБОРОНИТИ РОБОТУ СЛУЖБ ONLINE
SERVICES.
6.4 Загальна відмова (від гарантій). ЗА ВИНЯТКОМ ВИЩЕВИКЛАДЕНИХ ОБМЕЖЕНИХ ГАРАНТІЙ,
КОМПАНІЯ ESRI ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ ЧИ БУДЬ-ЯКИХ УМОВ, ЯВНИХ ЧИ
НЕЯВНИХ, У ТОМУ ЧИСЛІ, АЛЕ НЕ ВИКЛЮЧНО, ГАРАНТІЙ АБО УМОВ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА
ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ТИХ ЧИ ІНШИХ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ, ІНТЕГРАЦІЇ НА РІВНІ СИСТЕМ І ВІДСУТНОСТІ
ПОРУШЕНЬ ПРАВ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ. КОМПАНІЯ ESRI НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ПРОДУКТИ
ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ ПОТРЕБИ ЛІЦЕНЗІАТА; ЩО ЛІЦЕНЗІАТ ЗМОЖЕ ПРАЦЮВАТИ З НИМИ БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ
ЗБОЇВ, ПОМИЛОК, ВІДМОВ ЧИ АВАРІЙ; ЩО ВСІ НЕВІДПОВІДНОСТІ МОЖУТЬ БУТИ АБО БУДУТЬ
ВИПРАВЛЕНІ. ПРОДУКТИ НЕ РОЗРОБЛЕНІ, НЕ ВИГОТОВЛЕНІ АБО НЕ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
В СЕРЕДОВИЩАХ ЧИ ПРОГРАМНИХ ЗАСТОСУВАННЯХ, ЯКІ МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО ЛЕТАЛЬНОГО
ВИПАДКУ, ТРАВМУВАННЯ ЧИ ФІЗИЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ВЛАСНОСТІ ЧИ СЕРЕДОВИЩА. ЛІЦЕНЗІАТ
НЕ ПОВИНЕН СЛІДУВАТИ ЗАПРОПОНОВАНИМ МАРШРУТАМ, ЯКЩО ВОНИ ВИДАЮТЬСЯ ШКІДЛИВИМИ,
НЕБЕЗПЕЧНИМИ АБО НЕЗАКОННИМИ. БУДЬ-ЯКЕ ТАКЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЛІЦЕНЗІАТОМ
НА ВЛАСНИЙ РИЗИК І ЗА ВЛАСНІ КОШТИ.
6.5 Винятковий засіб правового захисту. Винятковий засіб правового захисту Ліцензіата та вся відповідальність
компанії Esri за порушення обмежених гарантій, що викладені у Статті 6, на розсуд компанії Esri обмежується: (i)
заміною будь-якого пошкодженого носія; (ii) відновленням, виправленням чи знаходженням обхідних шляхів
усунення недоліків Програмного продукту чи служб Online Services згідно із Програмою технічного обслуговування
компанії Esri або уповноваженого дистриб’ютора Ліцензіата; або (iii) поверненням ліцензійних платежів, сплачених
Ліцензіатом за Програмний продукт або служби Online Services, які не відповідають Обмеженій гарантії компанії
Esri, за умови, що Ліцензіат видалить та знищить всі копії Програмного продукту або Документації, припинить
використання служб Online Services, а також підготує та надасть докази виконання таких дій компанії Esri чи її
вповноваженому дистриб’ютору.
СТАТТЯ 7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
7.1 Відмова від певних типів відповідальності. У ЖОДНОМУ РАЗІ НІ КОМПАНІЯ ESRI, НІ ЇЇ
АВТОРИЗОВАНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР НЕ НЕСТИМУТЬ ПЕРЕД ЛІЦЕНЗІАТОМ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
ВИТРАТИ НА ПРИДБАННЯ ЗАМІНИ ТОВАРІВ АБО ПОСЛУГ, НЕОТРИМАНІ ПРИБУТКИ, ВТРАЧЕНІ
ПРОДАЖІ ЧИ ВИДАТКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ОСНОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, ІНВЕСТИЦІЇ, ДІЛОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ,
ВТРАТУ РЕПУТАЦІЇ АБО ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, СПЕЦІАЛЬНІ АБО ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ, ЩО ТРАПИЛИСЯ
ЧЕРЕЗ ЗАСАДИ ЦІЄЇ УГОДИ АБО ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З НИМИ; АБО ЗА УШКОДЖЕННЯ, ЗАВДАНІ В
РЕЗУЛЬТАТІ АБО У ЗВ’ЯЗКУ З ЦІЄЮ УГОДОЮ ЧИ ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТІВ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД
ТОГО, ЯКИМ ЧИНОМ ВОНИ БУЛИ ЗАВДАНІ, ЯКА ТЕОРІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, І ЧИ
БУЛИ КОМПАНІЯ ESRI, ЇЇ АВТОРИЗОВАНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР АБО ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИ ПОПЕРЕДЖЕНІ ПРО
МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ТАКИХ ЗБИТКІВ. ЦІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД
БУДЬ-ЯКОЇ ВІДМОВИ ОСНОВНОЇ МЕТИ ОБМЕЖЕНОГО ЗАСОБУ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ.
7.2 Загальне обмеження відповідальності. КРІМ ВИПАДКІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У СТАТТІ 8
«ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ», ЗАГАЛЬНА КУМУЛЯТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ ESRI
ТА ЇЇ ВПОВНОВАЖЕНОГО ДИСТРИБ’ЮТОРА, ЯКУ ВИЗНАЧЕНО ЦІЄЮ УГОДОЮ, ЗА БУДЬ-ЯКІ ДІЇ,
ЗОКРЕМА ТІ, АЛЕ НЕ ВИКЛЮЧНО, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З КОНТРАКТОМ, НЕПРАВОМІРНИМИ ДІЯМИ
(ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ), БЕЗПОСЕРЕДНЬОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ПОРУШЕННЯМИ ГАРАНТІЇ,
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НЕПРАВДИВИМИ ЗАЯВАМИ АБО ІНШИМИ ДІЯМИ, НЕ ПЕРЕВИЩУЄ СУМ, СПЛАЧЕНИХ ЛІЦЕНЗІАТОМ ЗА
ПРОДУКТИ, ЧЕРЕЗ ЯКІ ВИНИКЛА ЦЯ СИТУАЦІЯ.
7.3 Застосування відмов від відповідальності та обмежень. Обмеження відповідальності та відмови, які
сформульовані в цій Ліцензійній угоді, застосовуються незалежно від того, чи Ліцензіат прийняв Продукти або будьякий інший продукт чи послуги, надані компанією Esri або її вповноваженим дистриб’ютором. Сторони
погоджуються, що Esri чи її авторизований дистриб’ютор встановила свої гонорари і зазначила їх у цій Ліцензійній
угоді, покладаючись на викладені тут відмови та обмеження, що ці відмови та обмеження відображають розподіл
ризику між сторонами і що ці відмови та обмеження є суттєвою основою Угоди між сторонами. ЦІ ОБМЕЖЕННЯ
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД БУДЬ-ЯКОЇ ВІДМОВИ ОСНОВНОЇ МЕТИ ОБМЕЖЕНОГО ЗАСОБУ
ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ.
НАВЕДЕНІ ВИЩЕ ГАРАНТІЇ, ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖУТЬ БУТИ НЕДІЙСНИМИ В ПЕВНИХ
ЮРИСДИКЦІЯХ ТА ЗАСТОСОВУВАТИСЬ ЛИШЕ У ВИПАДКАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ВІДПОВІДНИМ ЗАКОНОМ
НА ТЕРИТОРІЇ ЛІЦЕНЗІАТА. ЗА ЗАКОНОМ ЛІЦЕНЗІАТ МОЖЕ МАТИ ДОДАТКОВІ ПРАВА, ЯКІ
НЕМОЖЛИВО СКАСУВАТИ ТА ВІД ЯКИХ НЕМОЖЛИВО ВІДМОВИТИСЬ. КОМПАНІЯ ESRI НЕ МАЄ НА
МЕТІ ОБМЕЖУВАТИ ГАРАНТІЇ ЛІЦЕНЗІАТА ТА ЙОГО ЗАСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ, ЯКЩО ЦЕ НЕ
ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОДАВСТВОМ.
СТАТТЯ 8. ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ
8.1 Як описано нижче, компанія Esri звільняє та зобов’язується захищати Ліцензіата від будь-яких збитків,
відповідальності, витрат або видатків, включно з обґрунтованими гонорарами адвокатам, які виникнуть у зв’язку з
будь-якими претензіями, позовами або вимогами третіх осіб, у яких стверджується, що Програмний продукт або
служби Online Services, які Ліцензіат використовує за ліцензією, порушують авторські права, патентні права чи
права на товарний знак за законодавством США, за умови, що:
а.
б.
в.
г.

Ліцензіат негайно повідомить Esri про таку претензію;
Ліцензіат надає документи, які чітко описують заяви про порушення;
компанія Esri повністю контролює захист від будь-яких позовів і переговорів, пов’язаних із захистом або
врегулюванням будь-яких претензій;
Ліцензіат у межах розумного співпрацює в захисті від висунутої претензії на прохання компанії Esri та за її
рахунок.

8.2 Якщо визнається, що Програмний продукт або служби Online Services порушують авторські права, патентні
права чи товарний знак за законодавством США, то компанія Esri може за власний рахунок: (i) одержати для
Ліцензіата право на подальше використання Програмного продукту та служб Online Services або (ii) змінити
Програмний продукт та служби Online Services таким чином, щоб усунути порушення, зберігаючи в основному ті
самі функціональні можливості Програмного продукту та служб Online Services чи той самий зміст
даних/інформації. Якщо жоден із цих варіантів не є комерційно виправданим, Угоду буде розірвано, а Ліцензіат
повинен припинити доступ до служб Online Services, що порушують закон, а також деінсталювати та повернути
компанії Esri або її авторизованому дистриб’ютору всі продуктові позиції, які порушують закон. Повною
відповідальністю компанії Esri або її авторизованого дистриб’ютора згідно з Розділом 8.1 буде (i) відшкодування
сплачених Ліцензіатом Esri або авторизованому дистриб’ютору платежів за Безстрокову ліцензію щодо позицій, які
порушують закон, при чому виплати будуть пропорційно розподілені з урахуванням рівномірної амортизації та
будуть виплачуватись протягом 5 (п’яти) років від початкової дати постачання, а також (ii) для Строкових ліцензій і
обслуговування — відшкодування невикористаної частини сплачених коштів.
8.3 Компанія Esri не має жодних зобов’язань захищати Ліцензіата або покривати будь-які витрати, збитки чи
гонорари адвокатам у зв’язку з будь-якими претензіями або вимогами, у яких ідеться про пряме порушення або
співучасть у випадках порушення, що виникають під час (i) поєднання чи інтеграції Програмного продукту або
служб Online Services із продуктом, процесом або системою, що не постачається компанією Esri або не вказується
Esri в її Документації; (ii) істотної зміни Програмного продукту та служб Online Services особою, крім компанії Esri
або її субпідрядників; (iii) використання Програмного продукту чи служб Online Services після отримання
модифікацій або запиту з боку компанії Esri щодо уникнення порушень чи використання після його повернення
відповідно до Статті 8.2.
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8.4 НАВЕДЕНЕ ВИЩЕ СТАНОВИТЬ ПОВНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ESRI ТА ЇЇ АВТОРИЗОВАНОГО
ДИСТРИБ’ЮТОРА ЩОДО ПОРУШЕННЯ АБО МОЖЛИВОГО ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ
ВЛАСНІСТЬ БУДЬ-ЯКОЇ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ.
СТАТТЯ 9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1 Майбутні оновлення. Використання Продуктів за цією Ліцензійною угодою, регулюються умовами й
положеннями цієї Угоди. Нові чи оновлені Продукти можуть вимагати додаткових або оновлених умов
використання згідно з чинною на той час Ліцензійною угодою з компанією Esri. Компанія Esri публікуватиме нові
або оновлені умови використання на http://www.esri.com/legal/software-license або повідомлятиме про нові або
оновлені умови Ліцензіату.
9.2 Правила щодо контролю за експортом. Ліцензіат чітко підтверджує та погоджується, що не буде експортувати,
реекспортувати, імпортувати, передавати, випускати Продукт, Вміст, Вміст Ліцензіата або Спеціалізовані програмні
застосування чи надавати доступ до них: (i) будь-якій країні, щодо якої Сполучені Штати застосували ембарго на
товари, (ii) будь-якій особі, внесеній до Списку громадян особливої категорії Міністерства фінансів США (U.S.
Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals), (iii) будь-якій фізичній чи юридичній особі, указаній у
Списку осіб, яким надано відмову, Списку юридичних осіб або у Списку непідтверджених осіб Міністерства торгівлі
США (U.S. Commerce Department), або (iv) будь-якій фізичній, юридичній особі або у країну, якщо такий експорт,
реекспорт, доступ або імпорт порушує будь-який закон чи нормативний акт США, відповідної місцевості або інші
відповідні закони щодо контролю імпорту та експорту, зокрема, але не виключно, умови будь-яких імпортних та
експортних ліцензій або ліцензійних пільг і будь-яких поправок чи додатків, що можуть час від часу вноситися до
цих законів щодо імпорту та експорту.
9.3 Податки та збори, транспортні витрати. Ставки ліцензійних платежів, які повідомляються Ліцензіату, не
включають ніяких застосовних податків чи зборів, зокрема, але не виключно, податок з обігу, податок за
використання, податок на додану вартість (ПДВ), митні платежі, збори й тарифи, а також плату за доставку,
відвантаження й завантаження.
9.4 Недопустимість відмови (від прав). Відмова однієї із сторін від забезпечення будь-якого положення цієї Угоди
не повинна тлумачитися як відмова від цих положень або від права цієї сторони вимагати обов’язкового виконання
цього чи будь-якого іншого положення.
9.5 Подільність. Сторони погоджуються, що якщо будь-яка умова цієї Угоди буде з будь-якої причини визнана
такою, що не може бути виконаною, то така умова повинна бути змінена, щоб зробити виражені в ній наміри сторін
здійсненними.
9.6 Спадкоємці та правонаступники. Ліцензіат не має права передавати, надавати в субліцензію або уступати
права Ліцензіата, або делегувати свої зобов'язання за цією Угодою без попередньої письмової згоди Esri та її
авторизованого дистриб’ютора. Будь-яка спроба здійснити це без такої згоди є недійсною. Ця Угода є обов’язковою
для спадкоємців і правонаступників сторін цієї Угоди. Незважаючи на це, державний підрядник, який постачає
Продукти згідно з контрактом з урядом, може передати свої права за цією Угодою та придбані для постачання
Продукти державному клієнту після письмового повідомлення компанії Esri, за умови, що такий державний клієнт
погоджується з умовами цієї Угоди.
9.7 Продовження дії окремих положень. Положення статей 2, 5, 6, 7, 8 і 9 цієї Угоди продовжують діяти після
закінчення строку дії цієї Угоди чи її розірвання з будь-якої причини.
9.8 Захист за правом справедливості. Ліцензіат погоджується, що будь-яке порушення цієї Ліцензійної угоди
Ліцензіатом може спричинити непоправні збитки, і що у випадку такого порушення, на додаток до всіх засобів,
доступних за законом, Esri або її авторизований дистриб’ютор мають право вимагати судової заборони, реального
виконання або іншого захисту в суді за правом справедливості в будь-якому суді компетентної юрисдикції, не
вимагаючи застави або доведення наявності збитків як умови отримання такого захисту.
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9.9 Державний Ліцензіат США. Продукти мають комерційний характер, розроблені за приватні кошти та надані
Ліцензіату відповідно до умов цієї Ліцензійної Угоди. Якщо Ліцензіат є державною установою або державний
підрядником США, компанія Esri надає Ліцензіату ліцензії на Продукти відповідно до цієї Угоди за розділами
Правила закупок для федеральних потреб 12.211-12.212 та розділом Керівництва МО з федеральних закупок
227.7202. На Дані та служби Online Services Esri надається ліцензія відповідного до положень того ж розділу DFARS
227.7202, що і для закупівель комерційних комп’ютерних програмних продуктів, зроблених згідно з Керівництвом
МО з федеральних закупок. До продуктів застосовуються обмеження, і ця Ліцензійна угода суворо регламентує для
Ліцензіата використання, модифікацію, продуктивність, відтворення, випуск, відображення та розкриття Продуктів.
Ліцензійні положення, які суперечать федеральному законодавству, не застосовуватимуться. Державний Ліцензіат
США може передавати Програмний продукт будь-яким своїм потужностям, яким він передає комп’ютери з
інстальованим Програмним продуктом. Якщо будь-який суд, арбітраж або рада вирішить, що Ліцензіат має більші
права на будь-яку частину Продуктів згідно з відповідним законом про державні закупівлі, то такі права стосуються
лише цієї частини.
9.10 Регламентуюче законодавство й арбітраж.
а.

б.

Ліцензіати у Сполучених Штатах Америки та на підпорядкованих їм територіях. Ця Ліцензійна угода
регламентується й тлумачиться за законодавством штату Каліфорнія без застосування принципів колізійного
права, за винятком того, що федеральне законодавство США регламентує всі питання, пов’язані з
інтелектуальною власністю та використанням у державних органах США. Крім випадків, передбачених у Статті
9.8, будь-який спір, що випливає з або стосується цієї Ліцензійної Угоди або її порушення, який не може бути
врегульований шляхом переговорів, остаточно врегулюється арбітражем в рамках Американської арбітражної
асоціації згідно з її правилами комерційного арбітражу. Рішення по справі, винесене арбітражем, має
розглядатися судом компетентної юрисдикції. Якщо Ліцензіат є державним органом США, то ця Угода
регламентується Законом про договірні спори від 1978 р. зі змінами (41 USC 601-613), замість положень про
арбітраж, що містяться у цій статті. Ця Ліцензійна угода не регламентується Конвенцією ООН про договори
міжнародної купівлі-продажу товарів, застосування якої виключається.
Усі інші Ліцензіати. Окрім ситуацій, передбачених у Статті 9.8, будь-який спір, що виникає через або
пов’язаний з умовами цієї Ліцензійної Угоди чи їх порушенням, який не може бути врегульований шляхом
переговорів, остаточно врегулюється згідно із Правилами арбітражу Міжнародної торговельної палати 1 (одним)
арбітром, призначеним згідно з такими Правилами. Арбітраж здійснюється англійською мовою. Місце арбітражу
повинно бути узгодженим місцезнаходженням. Ця Ліцензійна угода не регламентується Конвенцією ООН про
договори міжнародної купівлі-продажу товарів, застосування якої виключається. Будь-яка сторона на прохання
іншої сторони надасть необхідні документи або свідків з питань, що стосуються головних аспектів спору.

9.11 Техсупровід. Технічний супровід відповідного Продукту складається з надання оновлень та інших переваг,
таких як доступ до технічної підтримки, як визначено в актуальному (на поточний момент) положенні компанії Esri
чи її дистриб’ютора про технічний супровід.
9.12 Зворотний зв’язок. Компанія Esri має право вільно використовувати зворотний зв’язок, пропозиції та запити на
вдосконалення Продукту, які Ліцензіат надає компанії Esri.
9.13 Патенти. Ліцензіат не має права подавати заяви і не може дозволити будь-якому іншому користувачеві
подавати заяви з метою отримання патентів або подібних прав по всьому світу, що можуть базуватися на або містити
будь-які технології або послуги Esri. Ця пряма заборона на патентування не поширюється на Програмне
забезпечення і технологію Ліцензіата за винятком того, що технології або послуги Esri, або будь-які їх складові, є
частиною будь-яких претензій або кращим втіленням у заявці на отримання патенту або аналогічній заяві.
9.14 Повнота угоди. Ця Угода, включно з супровідними документами, складає єдину та повну угоду між сторонами
стосовно предмету, вказаного у ній, та замінює собою всі попередні ліцензійні угоди та домовленості між
сторонами, пов’язані з таким предметом. Додаткові або конфліктні умови, сформульовані у замовленнях на
придбання, рахунках та інших стандартно оформлених документах, якими обмінюються сторони в процесі
виконання замовлення, крім описів продукції, кількості, ціни, умов постачання, є недійсними та не мають юридичної
сили. Будь-які зміни або доповнення до цієї Угоди мають здійснюватись у письмовому вигляді за підписом обох
сторін.
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Esri, 380 New York St., Redlands, CA 92373-8100 USA • ТЕЛ. 909-793-2853 • ФАКС 909-793-5953

ДОПОВНЕННЯ 1
СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ
(E300 06/13/2014)
ДОДАТОК 1
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
(E300-1)
Цей Додаток щодо Умов використання Програмного продукту (надалі – «Додаток 1») формулює умови
використання Програмного продукту Ліцензіатом і включає наявну головну ліцензійну угоду Ліцензіата, якщо така
існує, або Ліцензійну угоду, яка міститься за адресою http://www.esri.com/legal/software-license (відповідно до
обставин, далі — «Ліцензійна угода»), яку включено шляхом посилання. Цей Додаток 1 має пріоритет над
положеннями розділу Загальні положення й умови ліцензування Ліцензійної угоди, які йому суперечать.
РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ
«Програмний продукт» може пропонуватися на умовах ліцензії наведених нижче типів, як зазначено у відповідних
комерційних пропозиціях, замовленні на придбання або іншому документі, що визначає замовлені Ліцензіатом
Продукти.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

«Ліцензія на паралельне використання» означає формальний дозвіл на інсталяцію та використання Продукту
на комп’ютері(-ах) у мережі, проте кількість користувачів, які використовують їх одночасно, не може
перевищувати кількості придбаних ліцензій. Ліцензія на паралельне використання включає право на запуск
у середовищі окремої операційної системи для тимчасової підтримки відмовостійкості пасивних
екземплярів відновлення після відмови програмного забезпечення системи управління за Ліцензією на
паралельне використання.
«Ліцензія на розгортання сервера» означає дозвіл на повномірне використання, за яким Ліцензіат отримує
право інсталювати та використовувати Програмний продукт відповідно до застосувань, дозволених
Ліцензійною угодою, як це описано в Документації.
«Ліцензія на серверну розробку» означає формальний дозвіл, за яким Ліцензіат отримує право інсталювати
та використовувати Програмний продукт для створення та тестування Спеціалізованих програмних
застосувань, як це описано в Документації.
«Клієнтський Програмний продукт Esri» означає програмні застосування ArcGIS Runtime,
ArcGIS for Desktop і програмні застосування ArcGIS API for Flex.
«Пакет вмісту Esri» означає цифровий файл, який містить добірку базових карт ArcGIS Online (наприклад,
тайлові растрові карти, аеро-фото та космічні зображення, векторні дані), отриманий зі служб ArcGIS Online
Basemap Services.
«Ліцензія на одноосібне використання» означає формальний дозвіл, за яким Ліцензіат може надати одному
вповноваженому кінцевому користувачеві дозвіл на інсталяцію та використання Продукту на одному
комп’ютері для використання їх таким кінцевим користувачем на тому ж комп’ютері, на якому інстальовано
цей Продукт. Ліцензіат може надати одному вповноваженому кінцевому користувачеві дозвіл інсталювати
другий примірник виключно для того, щоб цей кінцевий користувач використовував його на другому
комп’ютері, за умови, що в будь-який момент часу використовуватиметься лише 1 (один) примірник
Продукту. Жоден інший кінцевий користувач не має права використовувати Продукт за тією самою
ліцензією в той самий час із будь-якою іншою метою.
«Тестова серверна ліцензія» означає ліцензію, яка авторизує Ліцензіата інсталювати та використовувати
Програмний продукт із такими цілями: розробка та тестування Спеціалізованих прикладних застосувань і
кешів карти; проведення приймальних випробувань користувача, випробування продуктивності,
випробування навантаження іншого програмного продукту третьої сторони, здійснення оновлень нових
комерційних даних, навчальна діяльність, як описано в Документації. Спеціалізовані програмні
застосування та кеші карти можуть використовуватися із Серверами для їх розробки та розгортання.
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8.
9.

«Строкова ліцензія» означає формальний дозвіл або доступ, що надається для користування Продуктом
протягом обмеженого терміну на умовах передплати чи на транзакційній основі.
«Безстрокова ліцензія» означає формальний дозвіл на використання версії Продукту, за яку сплачено
відповідні ліцензійні платежі та яка надається безстроково, якщо її дію не припинить компанія Esri або
Ліцензіат, як це передбачено цією Угодою.
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РОЗДІЛ 2. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПЕВНОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
У таблиці нижче наведено Продукти Esri, які мають специфічні Умови використання на додаток до загальних Умов
використання, які описані в розділі «Загальні положення й умови ліцензування» Ліцензійної угоди. Додаткові Умови
використання зазначено безпосередньо під цією таблицею, і вони позначаються цифрами в дужках, указаними після
кожної назви Продукту в наведеній нижче таблиці (у деяких випадках Додаткові умови використання, на які
наведено посилання, містяться в окремому Додатку, як це зазначено):
Продукти для настільних комп’ютерів
▪ ArcGIS для Desktop (версії Advanced, Standard або
Basic) (26; Додаток 2, Пункт 1; Додаток 2,
Пункт 6)
▪ ArcGIS Explorer Desktop (20; Додаток 2, Пункт 1)
▪ ArcGIS for AutoCAD (20)
▪ ArcPad (12; 13; Додаток 2, Пункт 1; Додаток 2,
Пункт 2)
▪ ArcReader (20; Додаток 2, Пункт 1)
▪ Esri Business Analyst (Додаток 2, Пункт 1;
Додаток 2, Пункт 4)
▪ Esri Maps for IBM Cognos, MicroStrategy, Microsoft
Dynamics CRM, Office, SharePoint, Salesforce або
SAP BusinessObjects (2; Додаток 2, Пункт 1)
▪ ArcGIS for Windows Mobile (15; 54; Додаток 2,
Пункт 1)
▪ ArcGIS for iOS; ArcGIS for Windows Phone; ArcGIS
for Android (Додаток 2, Пункт 1)
Серверні продукти
▪ ArcGIS for Server
– Редакція Workgroup (28; 29; 30; 32; 38; 39;
Додаток 2, Пункт 1; Додаток 2, Пункт 6)
– Редакція Enterprise (31; 38; 39; Додаток 2,
Пункт 1; Додаток 2, Пункт 6)
– with Virtual Cloud Infrastructure (10; Додаток 3.
Загальні умови)
▪ Розширення ArcGIS for Server
– ArcGIS for INSPIRE (Додаток 2, Пункт 1)
▪ Esri Business Analyst for Server
– Редакція Workgroup (28; 29; 30; 31; 39;
Додаток 2, Пункт 1; Додаток 2, Пункт 4)
– Редакція Enterprise (31; 39; Додаток 2, Пункт 1;
Додаток 2, Пункт 4)
▪ Portal for ArcGIS (31; Додаток 2, Пункт 1)
▪ Esri Tracking Server (31)

Інструменти розробника
▪ ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, Mac
OS X, Microsoft .NET Framework (Windows
[desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt або
WPF (16; 19; Додаток 2, Пункт 1)
▪ ArcGIS Runtime Standard Level for Android, iOS,
Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework
(Windows [desktop], Windows Phone, Windows
Store), Qt або WPF (15; 18; Додаток 2, Пункт 1)
▪ ArcGIS Engine Developer Kit і розширення (16, 19,
22, 26)
▪ ArcGIS Engine для Windows/Linux і розширення
(15; 22; 26; Додаток 2, Пункт 1; Додаток 2,
Пункт 6)
▪ ArcGIS Web Mapping (включно з ArcGIS API for
JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS
API for Microsoft Silverlight) (15; 16; 64; 66;
Додаток 2, Пункт 1)
▪ Esri Business Analyst Server Developer (Додаток 2,
Пункт 1; Додаток 2, Пункт 4)
▪ Програмний продукт Esri Developer Network
(EDN) і Дані (24; 26; Додаток 2, Пункт 6)
▪ Esri File Geodatabase API (47)
Пакетні продукти
▪ ArcGIS for Transportation Analytics (1; Додаток 2,
Пункт 1; Додаток 2, Пункт 2; Додаток 2, Пункт 11)

Примітки.
▪
▪
▪

Якщо ви не отримуєте ліцензію на жоден Продукт із таблиці вище, ці Додаткові умови використання вас не
стосуються.
Додаткові умови використання Продуктів СТОСУЮТЬСЯ ЛИШЕ Продуктів, для яких у таблиці вище вказано
посилання на ці умови у вигляді числа.
Якщо у відповідному Документі замовлення на придбання не зазначено інше, на функціональні розширення
Програмного продукту поширюються ті ж області використання, як і у відповідного Програмного продукту.
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Додаткові умови використання для перелічених вище Продуктів:
1. Ліцензіат може використовувати Програмний продукт, Дані та служби Online Services, включені до ArcGIS
for Transportation Analytics, винятково для безпосередньої підтримки операцій парку транспортних засобів.
Будь-яке інше використання ArcGIS for Transportation Analytics або інших окремих складових елементів
ArcGIS for Transportation Analytics заборонено. Це обмеження не стосується облікового запису ArcGIS
Online for Organizations, що входить до складу ArcGIS for Transportation Analytics. Обліковий запис ArcGIS
Online for Organizations може використовуватися для будь-яких цілей, відповідно до умов цієї Ліцензійної
угоди.
2. Прикладні програми Esri Maps ліцензовано для використання лише Іменованими користувачами Ліцензіата
служби ArcGIS Online або порталу Portal for ArcGIS. Прикладні програми Esri Maps дозволено
використовувати лише особам, які мають повноваження Іменованого користувача служби ArcGIS Online або
порталу Portal for ArcGIS. Вставляти облікові дані Іменованого користувача в прикладну програму Esri Maps
заборонено. Використовувати прикладні програми Esri Maps з обліковими записами ArcGIS Online Public
Plan або ArcGIS Online Developer Plan заборонено.
3–9. Зарезервовано.
10. У відповідь на обґрунтований запит щодо відповідності Ліцензіата умовам цієї Ліцензійної угоди Ліцензіат
надасть відомості або інші матеріали, які пов’язані з його вмістом (зокрема копії всіх клієнтських
застосувань). Компанія Esri може відстежувати зовнішні інтерфейси (наприклад, порти) вмісту Ліцензіата,
щоб перевірити дотримання Ліцензіатом умов цієї Ліцензійної угоди. Ліцензіат не має права блокувати таке
відстеження або перешкоджати йому, проте може забезпечувати конфіденційність свого вмісту за
допомогою технології шифрування або захисних екранів. У межах розумного Ліцензіат співпрацюватиме з
компанією Esri, щоб виявити джерело будь-якої проблеми зі службами ArcGIS for Server with Virtual Cloud
Infrastructure, яку можна обґрунтовано пов’язати з вмістом Ліцензіата або будь-якими матеріалами кінцевого
користувача, які є підконтрольними Ліцензіатові.
11. Зарезервовано.
12. Ліцензія на програмний продукт для навігаційного використання надається лише у випадку його
використання разом з ArcLogistics.
13. «Ліцензія для подвійного використання» означає, що Програмний продукт може бути встановлено на
настільному комп’ютері та одночасно може використовуватись або з персональним цифровим помічником
(PDA), або з кишеньковим мобільним комп’ютером, якщо цей Програмний продукт використовується лише
однією особою у певний 1 (один) момент часу.
14. Зарезервовано.
15. Ліцензовано як Ліцензія на розгортання відповідно до Статті 3, Розділу 3.1 Загальних положень і умов
ліцензування.
16. Ліцензіат може використовувати пакети розробника прикладних програм (SDK) або програмні інтерфейси
застосувань (API) для створення Спеціалізованих програмних застосувань і розповсюдження й ліцензування
цих Спеціалізованих програмних застосувань кінцевим користувачам для використання Спеціалізованих
програмних застосувань будь-де, де це не заборонено правилами щодо експорту відповідно до Статті 3,
Розділу 3.1 Загальних положень і умов ліцензування.
17. Зарезервовано.
18. Ліцензія на розгортання видається на одне Спеціалізоване програмне застосування для одного комп’ютера.
19. Не дозволяється використовувати ліцензію для розробки Спеціалізованих програмних застосувань для
використання в Інтернеті або на сервері.
20. Ліцензіат може відтворювати та розповсюджувати Програмний продукт, якщо дотримано всі наведені
нижче умови:
а.
б.
в.
г.

Програмний продукт відтворюється та розповсюджується в усій повноті;
Кожен примірник Програмного продукту супроводжує ліцензійна угода, яка захищає Програмний
продукт тією ж мірою, що й ця Ліцензійна угода, і отримувач погоджується виконувати умови та
положення такої ліцензійної угоди;
Усі атрибути/повідомлення про авторські права та торговельну марку відтворені;
За використання Програмного продукту не стягується жодної плати або збору.

21. Зарезервовано.
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22. а.

23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33–37.
38.

39.
40–46.
47.
48–53.
54.

55–63.
64.

65.
66.

Кінцевий користувач має отримати ліцензію на Програмний продукт ArcGIS Engine for Windows/Linux
або на інший Програмний продукт ArcGIS for Desktop (Basic, Standard або Advanced) для отримання
права на запуск ArcGIS Engine на 1 (одному) комп’ютері;
б. Розширення ArcGIS Engine for Windows/Linux не використовуються спільно із програмою ArcGIS for
Desktop для запуску Спеціалізованих програмних застосувань ArcGIS Engine. В одного користувача на 1
(одному) комп’ютері може бути встановлено кілька Спеціалізованих програмних застосувань ArcGIS
Engine для використання цим одним користувачем.
Зарезервовано.
Програмний продукт EDN можна використовувати лише для розробки, тестування й демонстрації
прототипу Спеціалізованого програмного застосування, а також для створення кешів карти. Спеціалізовані
програмні застосування та кеш карти можна використовувати із Серверами для поетапного перенесення та
для розгортання. Програмний продукт EDN для сервера і Дані можуть встановлюватися на багатьох
комп’ютерах для використання будь-яким ліцензованим EDN-розробником; на всі інші Програмні продукти
EDN надається Ліцензія на одноосібне використання.
Зарезервовано.
База геоданих ArcSDE у персональній редакції (Personal Edition) обмежується 10 (десятьма) гігабайтами
даних Ліцензіата.
Зарезервовано.
Програмні застосування, які не входять до складу ArcGIS for Server, можуть одночасно використовувати не
більше 10 (десятьох) паралельно працюючих кінцевих користувачів. Це обмеження включає використання
Програмних продуктів ArcGIS for Desktop, ArcGIS Engine і програмних застосувань третіх сторін, які
напряму підключаються до бази геоданих ArcGIS for Server. Обмежень щодо кількості підключень із боку
веб-застосувань немає.
Програмний продукт можна використовувати лише з підтримуваною версією SQL Server Express. Список
версій, що підтримуються, розміщено в системних вимогах продукту на веб-сайті компанії Esri.
Максимальний обсяг даних Ліцензіата обмежується 10 (десятьма) гігабайтами.
Ліцензіат має право на резервну(-і) інсталяцію(-ї) серверного Програмного продукту Esri для операцій
відновлення після відмови, проте резервний екземпляр Програмного продукту може працювати лише в
період, коли не працює основний сайт. Встановлений резервний екземпляр Програмного продукту
залишається неактивним, крім потреб підтримки системи та оновлення баз даних, поки працює головний
сайт або будь-який інший резервний сайт.
Інсталяцію резервного екземпляра Програмного продукту для операцій відновлення після відмови не
дозволено.
Зарезервовано.
Розширення ArcGIS 3D Analyst for Server, яке включене до ArcGIS for Server версії Standard (Workgroup або
Enterprise), може використовуватися лише для створення глобального(-их) кешу(-ів) даних або для
публікації глобального документа, такого як ArcGIS Globe Service. Жодне інше використання Програмного
продукту розширення ArcGIS 3D Analyst for Server не дозволене з ArcGIS for Server версії Standard.
Не дозволяється використовувати з ArcGIS for Server версії Basic (Workgroup або Enterprise) жодну з
функцій редагування ArcGIS for Server.
Зарезервовано.
Ліцензіат може розробляти та розповсюджувати серед своїх кінцевих користувачів Спеціалізовані програмні
застосування, що використовують Esri File Geodatabase API.
Зарезервовано.
Розгортання ArcGIS for Windows Mobile дозволяється використовувати з ArcGIS for Server Enterprise
(Advanced або Standard), ArcGIS for Server Workgroup (Advanced), ArcGIS for Desktop (Advanced, Standard,
Basic) і Спеціалізованими програмними застосуваннями ArcGIS Engine.
Зарезервовано.
Спеціалізовані програмні застосування для веб-розгортання необхідно використовувати з іншими
Продуктами Esri. Технології сторонніх виробників можуть також використовуватися разом зі
Спеціалізованими програмними застосуваннями, якщо такі Спеціалізовані програмні застосування завжди
використовуються спільно із Продуктами Esri.
Зарезервовано.
Щодо прикладних програм для настільного комп’ютера, одна ліцензія видається для однієї організації. У
контексті цієї ліцензії організація тотожна основному зареєстрованому унікальному ідентифікатору домену.
Домен — це ім’я домену в Інтернеті, зареєстроване за допомогою реєстратора доменних імен. Наприклад, у
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example.com, example.com є зареєстрованим унікальним доменним ідентифікатором. Так само, у
example.com.xx, де xx є зареєстрованим кодом країни, example.com.хх є зареєстрованим унікальним
доменним ідентифікатором. Програмні застосування для настільного комп’ютера можуть
використовуватися будь-яким працівником організації з основним зареєстрованим унікальним доменним
ідентифікатором. Кількість програмних застосувань, що можуть бути побудовані та розгорнуті в організації,
не обмежується.
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ДОДАТОК 2
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ
(E300-2)
Цей Додаток до Умов використання Даних («Додаток 2») формулює умови використання Ліцензіатом Даних і
включає наявну головну ліцензійну угоду Ліцензіата, якщо така існує, або Ліцензійну угоду зі сторінки сайту
http://www.esri.com/legal/software-license (відповідно до обставин, «Ліцензійну угоду»), яку включено шляхом
посилання. Цей Додаток 2 має пріоритет над положеннями розділу Загальні положення й умови ліцензування
Ліцензійної угоди, які йому суперечать. Компанія Esri залишає за собою право в будь-який момент змінювати
викладені нижче Умови використання Даних. Для Даних, які ліцензовано шляхом передплати, Ліцензіат може
скасувати цю передплату, надіславши письмове повідомлення компанії Esri, або припинити використання Даних
залежно від обставин. Якщо Ліцензіат продовжує користуватися Даними, вважатиметься, що Ліцензіат погодився з
модифікацією. Умови використання Даних сформульовано в наведених нижче пунктах.
РОЗДІЛ 1—ЗАГАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ
На додаток до обмежень, викладених у Статті 4.2 Ліцензійної угоди, наведені нижче обмеження застосовуються до
використання Даних Ліцензіатом і його кінцевими користувачами (разом — «Користувачі»). Будь-яке використання
Даних, не санкціоноване безпосередньо в Розділі 2 або іншому пункті Ліцензійної угоди, суворо забороняється. Не
обмежуючи загального характеру нижченаведеного, Ліцензіат гарантує, що Користувачам буде заборонено
(i) спільний брендинг Даних, (ii) використовувати Дані в будь-якій несанкціонованій службі чи продукті або
(iii) пропонувати Дані через третю сторону або від її імені.
РОЗДІЛ 2. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ДАНИХ
У таблиці нижче наведено Продукти Esri, які мають специфічні Умови використання на додаток до загальних Умов
використання, які описані в розділі «Загальні положення й умови ліцензування» Ліцензійної угоди. Додаткові Умови
використання зазначено безпосередньо під цією таблицею, і вони позначаються цифрами в дужках, указаними після
кожної назви Продукту в наведеній нижче таблиці:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Дані ArcGIS Online (1)
StreetMap Premium for ArcGIS (2)
StreetMap for Windows Mobile (2)
StreetMap for ArcPad (2)
StreetMap Premium for ArcGIS для Transportation
Analytics (2; Додаток 1, Пункт 1)
Дані трафіку HERE (11; Додаток 1, Пункт 1)
Data Appliance for ArcGIS (3)

▪
▪
▪
▪

Дані Business Analyst/Location Analytics (4, 10)
Демографічні, споживацькі та ділові дані («Дані
Esri») (5, 10)
Data and Maps for ArcGIS (6)
Дані Esri MapStudio (9)

Примітки.
▪
▪

Якщо ви не отримуєте ліцензію на жоден Продукт із таблиці вище, ці Додаткові умови використання вас не
стосуються.
Додаткові умови використання Продуктів СТОСУЮТЬСЯ ЛИШЕ Продуктів, для яких у таблиці вище вказано
посилання на ці умови у вигляді числа.

Додаткові умови використання для перелічених вище Продуктів:
1.

Дані ArcGIS Online. Програмний продукт і служби Online Services, що посилаються на цей пункт, надають
доступ до Даних ArcGIS Online. Дані ArcGIS Online надаються винятково для використання разом із дозволеним
використанням Програмного продукту Esri та служб Online Services. Використання даних ArcGIS Online, які є
доступними через безкоштовні облікові записи ArcGIS Online, може мати певні обмеження.
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Дані базових карт ArcGIS Online:
а.
б.

Дані базових карт ArcGIS Online можуть бути отримані в режимі офлайн за допомогою Пакетів вмісту Esri,
щоб згодом надіслати (передати) їх на будь-який пристрій для використання виключно з ліцензованим
Клієнтським Програмним продуктом Esri.
Чинне сукупне обмеження для використання даних базових карт ArcGIS Online становить
50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) транзакцій за будь-які 12 (дванадцять) місяців. До транзакцій належать
Транзакції базових карт і геопошуку. Термін «Транзакція» визначено в Документації, розміщеній на сайті
Ресурсів ArcGIS за адресою http://links.esri.com/agol/transactiondef.

Ліцензіат може використовувати Дані, що відкриваються за допомогою ArcGIS Online, відповідно до умов, що
доступні для ознайомлення за зазначеними нижче URL-адресами:
а.
б.
в.
г.
ґ.
д.

е.
2.

На дані HERE поширюється дія умов використання, що розміщені за адресою
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.
На дані Tele Atlas/TomTom поширюється дія умов використання, що розміщені за адресою
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
На дані i-cubed поширюється дія умов використання, що розміщені за адресою
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf.
На дані Microsoft Bing Maps поширюється дія умов використання, що розміщені за адресою
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/e-802-bing-mapsvcs.pdf.
На дані батиметрії BODC поширюється дія умов, що розміщені за адресою
https://www.bodc.ac.uk/data/online_delivery/gebco/terms_of_use/.
Дані MB-Research GmbH (MBR): користувачам заборонено (i) використовувати Дані MBR, зокрема, але
не виключно, європейські демографічні дані, дані про споживацький попит, поштові та географічні
кордони, для компілювання, удосконалення, перевірки, доповнення, додавання до будь-якої бази даних
або видалення з неї чи іншої компіляції інформації, яка продається, орендується, публікується,
доставляється або будь-яким чином надається третій стороні, або (ii) модифікувати чи іншим чином
змінювати Дані MBR без попередньої письмової згоди MBR, і MBR надає або відкликає таку згоду
виключно на власний розсуд.
Дані D&B: не можуть використовуватися для прямого пересилання поштою або прямого маркетингу.

StreetMap Premium for ArcGIS: StreetMap Premium for ArcGIS for Windows Mobile; StreetMap для ArcPad;
StreetMap Premium for ArcGIS для Transportation Analytics;. Ці Продукти, які разом називаються «Дані
StreetMap», можуть використовуватися для складання карт, геокодування та створення маршруту між двома
точками, але їх не ліцензовано для динамічної маршрутизації в реальному часі. Наприклад, Дані StreetMap не
можуть використовуватися для попередження користувача про подальші маневри (такі як попередження про
наступний поворот) або розрахунку альтернативного маршруту в разі пропуску повороту. Дані StreetMap не
можуть використовуватися для синхронізованої маршрутизації кількох транспортних засобів або оптимізації
маршруту. Дані StreetMap, отримані для використання із програмою ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server,
ArcPad або ArcGIS для Transportation Analytics, можна використовувати лише із Продуктом, для якого отримано
Дані StreetMap, але не можна використовувати з іншими Продуктами. Ліцензія на використання Даних StreetMap
для Windows Mobile надається виключно для використання на мобільних пристроях або разом із застосуваннями
ArcGIS for Mobile. Дані StreetMap можуть містити відомості з будь-якого з нижченаведених джерел:
а.

б.

На дані HERE поширюється дія умов використання, що розміщені за адресою
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html. Дані HERE, ліцензовані для використання у StreetMap
Premium for ArcGIS для Transportation Analytics, надають змогу відстеження, синхронізованої
маршрутизації кількох транспортних засобів і оптимізації маршруту.
На дані Tele Atlas/TomTom поширюється дія умов використання, що розміщені за адресою
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
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3.

Data Appliance for ArcGIS. На дані, які отримані з Data Appliance, поширюється дія наведених нижче додаткових
умов використання.
а.
б.
в.
г.

4.

На дані HERE поширюється дія умов використання, що розміщені за адресою
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.
На дані Tele Atlas/TomTom поширюється дія умов використання, що розміщені за адресою
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
На дані i-cubed поширюється дія умов використання, що розміщені за адресою
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf.
На дані батиметрії BODC поширюється дія умов, що розміщені за адресою
https://www.bodc.ac.uk/data/online_delivery/gebco/terms_of_use/.

Дані Business Analyst; Дані Location Analytics: Дані Business Analyst надаються разом із застосуванням Esri
Business Analyst (Server, Desktop) або доступні за допомогою застосувань Business Analyst Online і Community
Analyst. Дані Location Analytics відкриваються у програмах Business Analyst Online API, Community Analyst API
та Location Analytics API. На Дані поширюється дія таких додаткових умов використання:
а.

б.
в.

г.
ґ.
д.

е.

Дані надаються для внутрішнього корпоративного використання винятково разом з авторизованим
використанням Ліцензіатом Програмного продукту. Згідно з Додатком 2, Пунктом 10, Дані Business
Analyst, зокрема похідні продукти (наприклад, геокоди) дозволяється використовувати тільки з
відповідним розширенням Business Analyst. Дані Location Analytics дозволяється використовувати
тільки у програмах Business Analyst Online API, Community Analyst API та Location Analytics API. Якщо
Ліцензіат замовив ліцензію для Esri Business Analyst, Business Analyst (Канадська Редакція) або для
Business Analyst Online API, Community Analyst API та Location Analytics API зі вкладеною
підмножиною національного набору даних (наприклад, регіональних, державних, місцевих), Ліцензіат
може використовувати лише ліцензовану підмножину, а не будь-яку іншу частину набору національних
даних.
Дані Business Analyst, надані із програмним продуктом Business Analyst for Server, не можна кешувати
або завантажувати у клієнтських програмних застосуваннях чи пристроях.
На дані Infogroup поширюється дія таких умов використання (термін «Користувачі» означає кінцевих
користувачів Програмного продукту Esri). Будь-яке використання бази даних Infogroup поза умовою
прямої авторизації цією Угодою суворо забороняється. Не обмежуючи універсального характеру
нижченаведеного, Користувачам забороняється (i) субліцензувати або перепродавати базу даних
Infogroup; (ii) використовувати або дозволяти третім сторонам використовувати базу даних Infogroup
для компілювання, удосконалення, перевірки, доповнення, додавання до списку розсилки, географічних
або торгових довідників, бізнес-довідників, класифікованої реклами чи видалення з них або інше
компілювання інформації, яке продається, орендується, публікується, доставляється або будь-яким
іншим чином надається третій стороні; (iii) використовувати базу даних Infogroup у будь-якій службі
або продукті, не дозволених явно в цій Ліцензійній угоді, або пропонувати її через третю сторону; (iv)
розбирати, виконувати декомпіляцію, зворотне проектування, змінювати або іншим чином дозволяти
зміну бази даних Infogroup чи будь-якої її частини без попередньої письмової згоди на це компанії
Infogroup, така згода надається або відхиляється виключно на розсуд компанії Infogroup; (v)
використовувати базу даних Infogroup у будь-яких цілях прямого маркетингу.
На дані HERE поширюється дія умов використання, що розміщені за адресою
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.
На дані Tele Atlas/TomTom поширюється дія умов використання, що розміщені за адресою
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
Дані MBR: користувачам заборонено (i) використовувати Дані MBR, зокрема, але не виключно,
європейські демографічні дані, дані про споживацький попит, поштові та географічні кордони, для
компілювання, удосконалення, перевірки, доповнення, додавання до будь-якої бази даних або видалення
з неї чи іншої компіляції інформації, яка продається, орендується, публікується, доставляється або будьяким чином надається третій стороні, або (ii) модифікувати чи іншим чином змінювати Дані MBR без
попередньої письмової згоди MBR, і MBR надає або відкликає таку згоду виключно на власний розсуд.
Дані D&B: не можуть використовуватися для прямого пересилання поштою або прямого маркетингу.
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5.

Демографічні, споживацькі та бізнес-дані («Дані Esri»). Ця категорія даних включає Оновлену демографічну
базу даних, Дані перепису, Оглядові дані американської спільноти (ACS), Споживацькі витрати, Бізнес-резюме,
Розташування підприємств, Роздрібні ринки та набори даних Tapestry Segmentation. Дані Esri можуть
використовуватися незалежно від Програмного продукту або служб Online Services. Кожен набір даних
доступний за одним або кількома з таких типів ліцензії:
▪
▪
▪

▪

▪

6.

Data and Maps for ArcGIS. Ці Дані доступні для ліцензованих користувачів ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server
та ArcGIS Online. Data and Maps for ArcGIS надаються виключно для використання разом із авторизованими
ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server та ArcGIS Online.
а.
б.

7.
8.
9.

Одноосібне використання. Дозволяє доступ одного користувача до даних для розробки або
внутрішнього використання на настільному комп'ютері або сервері. Інтернет-доступ не дозволено.
Інтернет-сайт/сервер — Відомий користувач. Дозволяє доступ іменованим (відомим) користувачам
для внутрішнього використання на користь Ліцензіата. Веб-доступ таким іменованим користувачам
дозволено.
Загальнодоступний веб-сайт (некомерційний) — Модель обслуговування виборців. Дозволяє
Ліцензіату—органу місцевої влади використовувати Дані у Спеціалізованому програмному
застосуванні, яке призначене для зовнішнього користування на користь визначених верств населення, за
умови, що Ліцензіат не отримує прибутку з такого користування.
Загальнодоступний веб-сайт (комерційний) — Відомий користувач. Дозволяє Ліцензіату
використовувати Дані у Спеціалізованому програмному застосуванні, призначеному для зовнішнього
використання іменованими користувачами та для отримання прибутку з такого Спеціалізованого
програмного застосування.
Загальнодоступний веб-сайт (комерційний) — Анонімний користувач. Дозволяє Ліцензіату
використовувати Дані у Спеціалізованому програмному застосуванні, призначеному для зовнішнього
загальнодоступного використання та для отримання прибутку з такого Спеціалізованого програмного
застосування.

Ліцензіат може повторно розповсюджувати Дані, як описано в Матриці прав перерозподілу, доступній
за адресою http://www.esri.com/legal/redistribution-rights, у довідковій системі або в допоміжних файлах
метаданих, відповідно до спеціальних описів атрибутів і вимог для доступного набору даних.
Дані StreetMap можуть використовуватися для складання карт, геокодування, цілей маршрутизації, але
не є ліцензовані з метою динамічної маршрутизації. Наприклад, StreetMap USA не може
використовуватися для попередження користувача про подальші маневри (такі як попередження про
наступний поворот) або розрахунку альтернативного маршруту в разі пропуску повороту.

Зарезервовано.
Зарезервовано.
Дані MapStudio. На використання цих Даних поширюється дія наведених нижче умов і положень.
а.
б.
в.
г.

На дані HERE поширюється дія умов використання, що розміщені за адресою
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.
На дані Tele Atlas/TomTom поширюється дія умов використання, що розміщені за адресою
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
На дані i-cubed поширюється дія умов використання, що розміщені за адресою
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf.
Дані D&B: не можуть використовуватися для прямого пересилання поштою або прямого маркетингу.

10. Ліцензіат може включати Дані у друкованому вигляді або у форматі лише для читання («Вихідні дані») у
презентаційні пакети, маркетингові дослідження або інші звіти чи документи, які підготовлені для третіх сторін.
Ліцензіат не має права на перепродаж або інше зовнішнє розповсюдження Вихідних даних в автономній формі.
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11. ArcGIS for Transportation Analytics — опція Даних трафіку HERE. Ця онлайнова служба даних доступна як опція
для використання виключно з ArcGIS for Transportation Analytics. На використання цих Даних поширюється дія
наведених нижче умов і положень:
а.
б.
в.

г.
ґ.
д.

На дані трафіку HERE поширюється дія умов використання, що розміщені за адресою
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.
Без додаткового компонента Navigation заборонена автоматична маршрутизація або перенаправлення
маршруту відповідно до умов трафіку.
Дані трафіку HERE не можна архівувати. Вони можуть постачатися тільки для персонального
короткострокового використання кінцевим користувачем протягом 1 (одного) періоду, який не
перевищує 24 (двадцять чотири) години.
Дані трафіку HERE не можуть використовуватися для відображення або трансляції на радіохвилях
FM/AM/HD та телебаченні або за допомогою будь-якого методу доставки RDS.
Дані трафіку HERE не можуть використовуватись або вбудовуватися в систему відслідковування
трафіку, яка постачає голосові звіти про трафік для абонентів вхідних викликів.
Дані трафіку HERE не можуть використовуватися для розробки або комерційного надання доступу до
текстово-голосового попередження або повідомлення електронною поштою чи застосування голосової
пошти з використанням будь-якої частини даних трафіку HERE.
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ДОДАТОК 3
ДОДАТОК ПРО СЛУЖБИ ONLINE SERVICES
(E300-3)
Цей Додаток про служби Online Services («Додаток 3») формулює умови використання Ліцензіатом служб Online
Services і включає наявну головну ліцензійну угоду Ліцензіата, якщо така існує, або Ліцензійну угоду зі сторінки
сайту http://www.esri.com/legal/software-license (відповідно до обставин, «Ліцензійну угоду»), яку включено шляхом
посилання. Цей Додаток 3 має пріоритет над положеннями розділу «Загальні положення й умови ліцензування»
Ліцензійної угоди, які йому суперечать. Компанія Esri залишає за собою право час від часу оновлювати умови.
Розділ 1 цього Додатку 3 містить умови, що стосуються всіх Онлайнових служб; Розділ 2 містить загальні умови, що
стосуються окремих Онлайнових служб.
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБ ONLINE SERVICES
СТАТТЯ 1. ВИЗНАЧЕННЯ
Окрім визначень, наведених у Ліцензійній угоді, до цього Додатка 3 застосовуються наведені нижче визначення.
а.

б.
в.

г.
ґ.
д.
е.

є.

1.

з.
и.

Термін «Анонімні користувачі» стосується всіх осіб, які мають загальний доступ до будь-якої частини
Вмісту або Спеціалізованих програмних застосувань Ліцензіата, які Ліцензіат опублікував через
використання Інструментарію поширення, передбаченого ліцензованим використанням Ліцензіатом
Програмних продуктів і служб Online Services, як це далі описано в Розділі 2 цього Додатка.
«API» означає програмний інтерфейс застосування.
«Облікові дані для входу в програму» – це створене системою ім’я для входу та пов’язаний пароль, які
надаються в результаті реєстрації Спеціалізованого програмного застосування в службі ArcGIS Online; ці
облікові дані можна вставити в Спеціалізоване програмне застосування, щоб надати йому доступ і
можливість використання служб Online Services.
«Веб-сайт ArcGIS» означає http://www.arcgis.com та будь-який інший пов’язаний веб-сайт або веб-сайт
правонаступників.
«Вміст» означає Дані, зображення, фотографії, анімацію, відео, аудіо, текст, карти, бази даних, моделі
даних, електронні таблиці, інтерфейси користувача, програмні застосування та Інструменти розробника.
«Інструменти розробника» – це комплект інструментальних засобів розробки програм (SDK), API,
бібліотеки програм, зразки кодів та інші ресурси.
«Вміст Ліцензіата» означає Вміст, який Ліцензіат, Іменований користувач Ліцензіата або будь-який інший
користувач надсилає до компанії Esri у зв’язку з використанням служб Online Services, будь-які результати,
отримані за допомогою використання Вмісту Ліцензіата у службах Online Services, а також будь-які
побудовані Ліцензіатом Спеціалізовані програмні застосування, створені за допомогою Інструментів
розробника та розгорнуті із застосуванням служб Online Services. До Вмісту Ліцензіата не належать будь-які
відгуки, пропозиції або запити щодо покращення Продукту, які Ліцензіат надає компанії Esri.
«Іменований(-і) користувач(-і)» — це особи, яким Ліцензіат спеціально дозволяє приватний доступ до служб
Online Services і Спеціалізованих програмних застосувань через обліковий запис у службах Online Services
Ліцензіата. Іменованим користувачем може бути будь-хто, кому Ліцензіат дозволяє доступ до служб Online
Services, але виключно на користь Ліцензіата, наприклад співробітники, агенти, консультанти або
підрядники Ліцензіата. В облікових записах Education Plan до Іменованих користувачів можуть належати
студенти. Іменованими користувачами не можуть бути треті сторони. Іменовані користувачі мають
приватний доступ до функцій служб Online Services, до яких не мають загального доступу Анонімні
користувачі. Іменовані користувачі мають унікальні індивідуальні повноваження для входу (до системи).
«Вміст у мережі» означає Вміст, що розміщений або наданий компанією Esri у складі служб Online Services,
включно з будь-якими службами карт Map Services, службами завдань Task Services, службами зображень
Image Services та Інструментами розробника, крім Вмісту від третіх сторін, до якого Ліцензіат отримує
доступ через служби Online Services.
«Компоненти служб» означають одне з таких понять: служби Online Services, Вміст у мережі, Веб-сайт
ArcGIS, Інструменти розробника, Документація або пов’язані матеріали.
«Інструментарій поширення» — це можливості публікування, передбачені у службах Online Services і на
Веб-сайті ArcGIS, які дозволяють Ліцензіату надавати третім сторонам і/або Анонімним користувачам
можливість використовувати Вміст Ліцензіата та Спеціалізовані програмні застосування.
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і.
ї.

«Спеціалізоване програмне застосування» – це прикладна програма з додатковими функціями, що
розроблена Ліцензіатом для використання разом із дозволеним використанням будь-якого Програмного
продукту, Даних або служб Online Services.
«Служби Web Services», як такі, що використовуються за умовами наявної підписаної угоди Ліцензіата (за
наявності), означають служби Online Services та будь-який Вміст, наданий такими службами Online Services.

СТАТТЯ 2. ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБ ONLINE SERVICES
2.1 Ліцензія на служби Online Services. Компанія Esri надає Ліцензіатові особисту невиключну ліцензію без права її
передавання на доступ до служб Online Services і їх використання по всьому світу, як це зазначено у відповідних
Документах замовлення на придбання: (i) зі сплатою відповідних ліцензійних платежів (якщо це вимагається), (ii)
для внутрішнього використання Ліцензіатом, Іменованими користувачами Ліцензіата або Анонімними
користувачами Ліцензіата (якщо це застосовне) та (iii) згідно з цією Ліцензійною угодою та ліцензованою
конфігурацією у файлі, яку авторизувала компанія Esri.
2.2 Положення про передплату на служби Online Services. У разі передплати на служби Online Services компанія
Esri повинна:
а.
б.
в.

Надавати служби Online Services відповідно до Документації;
Забезпечити клієнтську підтримку відповідно до стандартів положень про клієнтську підтримку компанії
Esri та будь-яку додаткову підтримку, яку Ліцензіат може придбати;
Докладати комерційно виправданих зусиль для запобігання передавання через служби Online Services
Зловмисного коду, за умови що компанія Esri не несе відповідальності за Зловмисний код, який потрапив до
служб Online Services через обліковий запис Ліцензіата чи Вміст третьої сторони.

2.3 Зобов’язання Ліцензіата.
а.

б.

в.

Ліцензіат несе повну відповідальність за дотримання Іменованими користувачами умов цієї Угоди. На
доступ до служб Online Services за допомогою облікових записів Ліцензіата авторизовано лише Ліцензіата,
Іменованих користувачів Ліцензіата або Анонімних користувачів (якщо це застосовне). Облікові дані для
входу Іменованих користувачів призначені виключно для Іменованих користувачів і не надають права
надавати спільний доступ кільком особам. Облікові дані для входу Іменованих користувачів можна
перепризначити новим Іменованим користувачам, якщо попереднім користувачам більше не потрібен
доступ до служб Online Services.
Ліцензіат та Іменовані користувачі Ліцензіата зобов’язані дбати про конфіденційність Кодів авторизації,
Кодів доступу, повноважень до входу (до системи) Іменованих користувачів або іншого наданого способу
доступу до служб Online Services, а також слідкувати за тим, щоб неавторизовані треті сторони не мали
доступу до облікового запису Ліцензіата. Ліцензіат повинен негайно повідомити компанію Esri, якщо
Ліцензіату стане відомо про несанкціоноване використання облікового запису Ліцензіата або будь-яке інше
порушення безпеки.
Ліцензіат несе повну відповідальність за розробку та експлуатацію Вмісту Ліцензіата та Спеціалізованих
програмних застосувань, а також за спосіб, яким він на власний розсуд надає іншим можливість
використання, доступу, передавання, передачі, обслуговування або обробки, зокрема за обмеження будьякого використання Продуктів і доступу до них, а також будь-які подальші обмеження щодо кінцевих
користувачів, кінцевого використання та місця призначення, які накладає уряд США та інші уряди.

2.4 Заборонене використання служб Online Services. На додачу до заборон на використання або за винятком
випадків, зазначених у Ліцензійній угоді, Ліцензіат має дотримуватися таких заборон: (i) не намагатися отримати
несанкціонований доступ до служб Online Services і не допомагати в цьому іншим; (ii) не використовувати служби
Online Services для розсилання спаму, небажаної пошти, матеріалів образливого або непристойного змісту, не
використовувати їх для переслідування та погроз іншим особам фізичною розправою; (iii) не використовувати
служби Online Services для збереження або передавання програмних вірусів, хробаків, часових бомб, троянських
програм чи інших комп’ютерних кодів, файлів або програм, створених для переривання, знищення або обмеження
функціональності будь-яких комп’ютерних програм, апаратури чи телекомунікаційного обладнання («Зловмисного
коду»); (iv) не віддзеркалювати, не переформатовувати й не відображати служби Online Services у спробі їх
віддзеркалення та/або комерційного використання понад міру прямої доступності такої функціональної можливості
в службах Online Services; (v) не надавати іншим ліцензованим кінцевим користувачам або третім сторонам спільний
доступ до кеша даних із боку клієнта, який отримано з Вмісту в мережі; (vi) не розповсюджувати серед третіх сторін
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кеш даних на боці клієнта, отриманих зі служб Online Services; (vii) вручну або систематично не збирати й не
видобувати (скрейпінгом екрана або веб-скрейпінгом) Вміст зі служб Online Services; (viii) не використовувати
служби карт ArcGIS Online Map Services, служби геокодування Geocoding Services або служби маршрутизації
Routing Services разом із будь-якою навігаційною системою, установленою в транспортному засобі (це не включає
портативні навігаційні пристрої), або системою, яка забезпечує динамічну маршрутизацію в реальному часі для
будь-якого пристрою (наприклад, ці служби не можна використовувати для сповіщення користувача про подальші
маневри, як-от попередження про подальший поворот, або для розрахунку альтернативного маршруту, якщо поворот
пропущено); а також (ix) не включати жодну частину служб Online Services у комерційний продукт або службу,
якщо такий комерційний продукт не додає суттєвої функціональності службам Online Services. Ліцензіат не
використовуватиме служби Online Services для: (а) порушення або привласнення будь-яких прав власності або прав
на збереження конфіденційності; (б) обробки, зберігання, передавання чи надання доступу до будь-якої інформації,
даних або технологій, регулювання експорту яких здійснюється відповідно до Правил щодо міжнародної торгівлі
зброєю (International Traffic in Arms, ITAR); (в) порушення будь-якого законодавства щодо експорту; або (г)
зберігання чи обробки в режимі онлайн Вмісту, який є відкритою керованою технічною інформацією (Unclassified
controlled technical information, UCTI) відповідно до розділу Керівництва МО з федеральних закупок 204.73 або
закритою медичною інформацією (Protected health information, PHI) відповідно до Закону про звітність і безпеку
медичного страхування (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA). Ліцензіат не робитиме спроб:
(а) досліджувати, перевіряти або тестувати вразливість служб Online Services чи порушувати будь-які заходи безпеки
або автентифікації, які використовуються в службах Online Services; а також (б) проводити порівняльне тестування
доступності, продуктивності або функціональності служб Online Services для конкурентних цілей. Ліцензіат
відповідальний за будь-які штрафи, пені або позови проти компанії Esri, включно з обґрунтованими гонорарами
адвокатам, які виникнуть внаслідок порушення Ліцензіатом будь-яких із наведених вище заборон.
2.5 Оцінювання. Компанія Esri може надавати ліцензії на використання певних Служб із метою внутрішньої оцінки.
Такі ліцензії тривають, доки не закінчиться визначений період оцінки або доки Ви не сплатите передплату,
дивлячись, що настане раніше. ЯКЩО ВИ НЕ ПЕРЕТВОРИТЕ ВАШУ ОЦІНЮВАЛЬНУ ЛІЦЕНЗІЮ НА
ПЕРЕДПЛАТУ ЩЕ ДО ТОГО, ЯК ЗАКІНЧИТЬСЯ ТЕРМІН ОЦІНЮВАННЯ, УВЕСЬ ВМІСТ ТА ПАРАМЕТРИ,
ЯКЕ ВИ ЗАВАНТАЖИТЕ АБО СТВОРИТЕ ПРОТЯГОМ ТЕРМІНУ ОЦІНЮВАННЯ, БУДЕ ОСТАТОЧНО
ВТРАЧЕНО. ЯКЩО ВИ НЕ БАЖАЄТЕ ЗАМОВЛЯТИ ПЕРЕДПЛАТУ, ВИ ПОВИННІ ЕКСПОРТУВАТИ ЦЕЙ
ВМІСТ ДО ЗАВЕРШЕННЯ ПЕРІОДУ ОЦІНЮВАННЯ.
2.6 Модифікації служб Online Services. Компанія Esri залишає за собою право в будь-який момент докорінно
змінювати або модифікувати служби Online Services та пов’язані програмні інтерфейси застосувань (API). Якщо це
доцільно за певних обставин, компанія Esri за тридцять (30) днів повідомляє про будь-які суттєві зміни.
2.7 Припинення або вилучення служб Online Services. Компанія Esri залишає за собою право в будь-який момент
вилучати служби Online Services та пов’язані програмні інтерфейси застосувань (API) або припиняти їх роботу.
Якщо це доцільно за певних обставин, компанія Esri за дев'яносто (90) днів повідомляє про вилучення будь-якої
служби Online Service або припинення її роботи. Компанія Esri намагатиметься підтримувати застарілі API протягом
шести (6) місяців, допоки не зникнуть правові, фінансові та технологічні причини їх підтримки.
2.8 Якщо будь-що з модифікації, вилучення або припинення роботи служб Online Services спричиняє суттєвий
негативний вплив на діяльність Ліцензіата, компанія Esri може на власний розсуд спробувати відновити, виправити
або надати тимчасове прийнятне рішення для служб Online Services. Якщо таке рішення є недоцільним з комерційної
точки зору, Ліцензіат може скасувати передплату служб Online Services, а компанія Esri надає пропорційне
відшкодування.
2.9 Атрибути. Ліцензіату не дозволено видаляти будь-які логотипи компанії Esri або її ліцензіарів, а також інші
атрибути, пов’язані з будь-яким використанням служб ArcGIS Online Services.
СТАТТЯ 3. ТЕРМІН І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ
Нижче наведено доповнення до Статті 5 «Термін і припинення дії» Ліцензійної угоди.
3.1 Термін дії передплат. Термін дії передплат зазначається в Документі замовлення на придбання, за яким було
придбано передплату, або в описі служб Online Services, на який посилається цей документ.
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3.2 Зміни вартості передплати. Вартість місячної передплати може бути збільшено за умови попереднього
повідомлення за 30 (тридцять) днів. Компанія Esri може збільшити вартість передплати на термін більше
1 (одного) місяця, повідомивши Ліцензіата щонайменше за 60 (шістдесят) днів до завершення поточного терміну
передплати.
3.3 Переривання обслуговування. Доступ Ліцензіата (зокрема доступ від імені клієнтів Ліцензіата) до служб Online
Service(s) і користування ними можуть бути тимчасово недоступними без попередження у випадку непередбаченого
або незапланованого припинення роботи чи недоступності будь-якої складової служб Online Services, зокрема через
відмову системи або з інших причин, які компанія Esri та її дочірні компанії не в змозі миттєво вирішити.
3.4 Призупинення обслуговування. Компанія Esri та її дочірні компанії мають право, не несучи жодної
відповідальності перед Ліцензіатом, у будь-який час призупинити доступ до служб Online Services у повному обсязі
або до будь-якої їх складової на всій платформі обслуговування, (а) якщо Ліцензіат порушить цю Ліцензійну угоду;
(б) якщо Ліцензіат перевищить обмеження на використання або вчасно не придбає додатковий обсяг ліцензій,
достатній для подальшого використання служб Online Services, як указано у Статті 5 цього Додатка; (в) якщо
виникнуть підстави вважати, що використання Ліцензіатом служб Online Services погано вплине на їхню цілісність,
функціональність і зручність використання; (г) якщо компанія Esri та її ліцензіари можуть підлягати
відповідальності за відмову призупинити роботу облікового запису Ліцензіата; (ґ) у випадку запланованого
припинення роботи на час технічного обслуговування або модифікації служб Online Services; (д) у випадку загрози
службам Online Services або атаки на них (зокрема атаки «відмова в обслуговуванні») або в інших ризикованих
випадках, які можуть зашкодити відповідній частині служб Online Services; або (е) якщо компанія Esri чи її дочірні
компанії виявлять, що використання служб Online Services (або їх складових) заборонено законом, чи вирішає, що
призупинити їх роботу необхідно або доцільно з інших юридичних чи нормативних причин. Якщо це можливо за
таких обставин, Ліцензіату буде надано попереднє сповіщення про Призупинення обслуговування, а також змогу
вжити необхідних застережних заходів.
3.5 Компанія Esri не несе жодної відповідальності за будь-які збитки, обов’язки, втрати (зокрема втрату даних або
прибутків) чи будь-які інші наслідки, яких можуть зазнати Ліцензіат або його клієнти в результаті Переривання або
Призупинення обслуговування.
СТАТТЯ 4. ВМІСТ ЛІЦЕНЗІАТА І ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК
4.1 Вміст Ліцензіата. За Ліцензіатом збережено право на Вміст Ліцензіата. Цим Ви надаєте компанії Esri та її
ліцензіарам невиняткове світове право без можливості передавання на розміщення, запуск і відтворення Вмісту
Ліцензіата винятково з метою активації використання Ліцензіатом служб Online Services. Без дозволу Ліцензіата
Компанія Esri не має права на доступ, використання та розкриття Вмісту Ліцензіата, крім випадків, коли це
обґрунтовано й необхідно для підтримки використання Ліцензіатом служб Online Services, надання відповіді на
запит Ліцензіата про підтримку клієнтів, вирішення проблем із обліковим записом Ліцензіата, або з іншої причини,
на яку Ліцензіат надав письмову згоду. Якщо Ліцензіат здійснює доступ до служб Online Services за допомогою
програмного застосування третьої сторони, компанія Esri може розкрити вміст Ліцензіата для цієї третьої сторони,
якщо це необхідно для взаємодії між цим програмним застосуванням, службами Online Services і Вмістом Ліцензіата.
Компанія Esri може відтворити Вміст Ліцензіата, якщо це вимагається законом або рішенням суду або іншим
державним органом; при цьому компанія Esri намагатиметься обмежити ступінь розкриття. Лише Ліцензіат несе
відповідальність за те, щоб Вміст Ліцензіата відповідав вимогам його використання у службах Online Services, а
також за забезпечення резервних копій на комп’ютері за допомогою можливостей експорту та завантаження.
4.2 Видалення Вмісту Ліцензіата. У відповідь на обґрунтований запит щодо відповідності Ліцензіата умовам цієї
Ліцензійної угоди Ліцензіат надаватиме відомості та/або інші матеріали, пов’язані із Вмістом Ліцензіата. Компанія
Esri може перемістити або видалити будь-які частини Вмісту Ліцензіата, якщо є підстави вважати, що їх
завантаження до служб Online Services або їх використання зі службами Online Services порушує цю Ліцензійну
угоду. Якщо це буде доцільно у тих обставинах, компанія Esri попередить Ліцензіата щодо намірів видалення вмісту
Ліцензіата. Компанія Esri реагуватиме на будь-яке порушення Акта про авторське право в цифрову епоху згідно з
політикою компанії Esri про авторські права, доступною за адресою http://www.esri.com/legal/dmca_policy.
4.3 Поширення Вмісту Ліцензіата. Якщо Ліцензіат на власний розсуд надає спільний доступ до Вмісту Ліцензіата
за допомогою Інструментарію поширення, Ліцензіат визнає, що надав третім особам змогу використовувати,
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зберігати, кешувати, копіювати, відтворювати, (повторно) розповсюджувати та (повторно) передавати Вміст
Ліцензіата через служби Online Services. КОМПАНІЯ ESRI НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ,
ВИДАЛЕННЯ, ЗМІНУ АБО РОЗКРИТТЯ ВМІСТУ ЛІЦЕНЗІАТА, ЯКІ СТАЛИСЯ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ АБО
НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПОШИРЕННЯ ЧИ ІНШИХ КОМПОНЕНТІВ СЛУЖБИ.
ВИКОРИСТАННЯ ЛІЦЕНЗІАТОМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПОШИРЕННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИНЯТКОВО НА
ВЛАСНИЙ РИЗИК ЛІЦЕНЗІАТА.
4.4 Отримання Вмісту Ліцензіата після припинення дії Угоди. Після припинення дії цієї Ліцензійної Угоди, будьякого пробного використання, оцінювання або передплати компанія Esri надає Ліцензіату можливість завантажити
Вміст Ліцензіата протягом тридцяти (30) днів, якщо Ліцензіат не надсилає запит на зменшення періоду доступності,
або якщо компанії Esri не заборонено це законом. Відтак, коли право Ліцензіата на доступ та використання Вмісту
Ліцензіата зі службами Online Services завершиться, компанія Esri більше не матиме зобов'язань зберігати або
повертати Вміст Ліцензіата.
СТАТТЯ 5. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБ ONLINE SERVICES; КРЕДИТИ НА
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Компанія Esri може встановити обмеження на ресурси, доступні Ліцензіату зі службами Online Services. Ці
обмеження можуть контролюватися за допомогою Кредитів на обслуговування. За допомогою Кредитів на
обслуговування вимірюється споживання послуг ArcGIS Online Services, які доступні через обліковий запис
Ліцензіата. Максимальна кількість Кредитів на обслуговування, що надається за обліковим записом ArcGIS Online
Ліцензіата, вказується у відповідному Документі замовлення на придбання. Компанія Esri повідомляє адміністратора
облікового запису Ліцензіата, коли споживання послуг Ліцензіатом досягає приблизно 75% (сімдесяти п’яти
відсотків) від загальної кількості Кредитів на обслуговування, які виділені Ліцензіату шляхом передплати
Ліцензіата. Компанія Esri залишає за собою право тимчасово заблокувати обліковий запис Ліцензіата, коли
споживання досягне ста відсотків (100 %) Кредитів на обслуговування, виділених Ліцензіату в результаті
передплати. Доступ Ліцензіата до облікового запису буде негайно відновлено після завершення транзакції Ліцензіата
із придбання додаткових Кредитів на обслуговування для облікового запису передплати.
СТАТТЯ 6. ВМІСТ У МЕРЕЖІ; ВМІСТ ТРЕТІХ СТОРІН І ВЕБ-САЙТИ
6.1 Вміст у мережі. Дані ArcGIS Online включено як компонент служб Online Services і ліцензовано за умовами цієї
Ліцензійної угоди.
6.2 Вміст третіх сторін і Веб-сайти. Служби Online Services і веб-сайт ArcGIS можуть посилатися на веб-сайти
третіх сторін або надавати Ліцензіатові доступ до Вмісту третьої сторони, а також можливість переглядати його,
використовувати й завантажувати. Ця угода не стосується використання Ліцензіатом Вмісту третьої сторони.
Можливо, Ліцензіатові буде потрібно погодитися на інші або додаткові умови, щоб мати змогу використовувати
Вміст третьої сторони. Компанія Esri не контролює ці веб-сайти та не несе відповідальності за їх експлуатацію, вміст
і доступність. Ліцензіат використовує будь-які веб-сайти та Вміст третьої сторони «як є», без гарантій і на свій
власний ризик. Наявність будь-яких посилань у службах Online Services на веб-сайти та ресурси третіх сторін не
вважається будь-яким видом підтвердження, афілійованості або спонсорства.
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РОЗДІЛ 2. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕВНИХ СЛУЖБ ONLINE SERVICES
У таблиці нижче наведено Продукти Esri, які мають специфічні Умови використання на додаток до загальних Умов
використання, які описані в розділі «Загальні положення й умови ліцензування» Ліцензійної угоди. Додаткові Умови
використання зазначено безпосередньо під цією таблицею, і вони позначаються цифрами в дужках, указаними після
кожної назви Продукту в наведеній нижче таблиці (у деяких випадках Додаткові умови використання, на які
наведено посилання, містяться в окремому Додатку, як це зазначено):
▪ ArcGIS Online (1; 2; Додаток 2, Пункт 1; Додаток 2,
Пункт 6)
▪ Esri Business Analyst Online (3; Додаток 2, Пункт 1;
Додаток 2, Пункт 4)
▪ Business Analyst Online Mobile (3; Додаток 2,
Пункт 1; Додаток 2, Пункт 4)
▪ Esri Business Analyst Online API для Adobe Flex,
Microsoft Silverlight, SOAP і REST (5; Додаток 2,
Пункт 1; Додаток 2, Пункт 4)
▪ Community Analyst (3; Додаток 2, Пункт 1;
Додаток 2, Пункт 4)

▪ Esri Community Analyst API для Adobe Flex,
Microsoft Silverlight, SOAP і REST (5; Додаток 2,
Пункт 1; Додаток 2, Пункт 4)
▪ Esri Location Analytics API для Adobe Flex,
Microsoft Silverlight, SOAP і REST (5; Додаток 2,
Пункт 1; Додаток 2, Пункт 4)
▪ Esri Redistricting Online (Додаток 2, Пункт 1)
▪ Esri MapStudio (4; Додаток 2, Пункт 1; Додаток 2,
Пункт 9)

Примітки.
▪
▪

Якщо ви не отримуєте ліцензію на жоден Продукт із таблиці вище, ці Додаткові умови використання вас не
стосуються.
Додаткові умови використання Продуктів СТОСУЮТЬСЯ ЛИШЕ Продуктів, для яких у таблиці вище вказано
посилання на ці умови у вигляді числа.

Додаткові умови використання для перелічених вище Продуктів:
1.

Крім зазначеного в загальних умовах використання служб Online Services:
а.

Ліцензіат може використовувати обліковий запис служб Esri Online Services для створення Спеціалізованих
програмних застосувань для внутрішнього користування Ліцензіата.

б.

Ліцензіат може також надавати третім сторонам доступ до своїх Спеціалізованих програмних застосувань,
на які поширюється дія таких умов:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Ліцензіат може надавати доступ Анонімним користувачам до своїх Спеціалізованих програмних
застосувань.
Ліцензіат не має права додавати треті сторони до свого облікового запису ArcGIS Online в якості
Іменованих користувачів із метою надання цим особам дозволу на доступ до Спеціалізованих
програмних застосувань Ліцензіата. Це обмеження не стосується третіх сторін, які не підпадають під
визначення Іменованих користувачів.
Ліцензіат не має права надавати третій стороні доступ до служб ArcGIS Online Services, які активовані
для облікового запису ArcGIS Online Ліцензіата, інакше як через Спеціалізовані програмні застосування.
Це обмеження не стосується третіх сторін, які не підпадають під визначення Іменованих користувачів.
Ліцензіат несе відповідальність за будь-які збори за використання облікового запису ArcGIS Online
Ліцензіата третіми сторонами, яким надано доступ до Спеціалізованих програмних застосувань
Ліцензіата. Сюди ж входять Кредити на обслуговування, які необхідні для подальшого використання
служб Online Services третьою стороною, а також, за необхідності, будь-які додаткові платежі для
передплати служб Online Services.
Ліцензіат несе повну відповідальність за надання технічної підтримки для Спеціалізованих програмних
застосувань Ліцензіата.
Ліцензіат повинен обмежити використання служб Online Services третьою стороною відповідно до умов
цієї Угоди.
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Без дозволу, наданого в письмовій формі, Ліцензіат не має права видаляти або приховувати будь-які
торговельні марки або логотипи, які відображаються під час нормального використання служб
Online Services. Якщо Ліцензіат за допомогою сторонніх інструментів розробки програм створює
програми з доступом до служб Online Services компанії Esri, Ліцензіат повинен включити пояснювальну
заяву, де визнається, що його програма використовує служби Online Services, які надає компанія Esri.
Правила наведено в Документації.
8. Ліцензіат не має права вставляти облікові дані Іменованого користувача в Спеціалізоване програмне
застосування. Для всіх облікових записів ArcGIS Online Plan (за винятком облікових записів Public Plan і
ArcGIS for Developer Plan) Облікові дані для входу в програму можна вставляти лише в Спеціалізовані
програмні застосування, призначені для надання загального анонімного доступу до служби ArcGIS
Online. Ліцензіат не має права вставляти або використовувати Облікові дані для входу в програму
ArcGIS Online у Спеціалізованих програмних застосуваннях для внутрішнього вжитку. Для
Спеціалізованих програмних застосувань внутрішнього вжитку необхідні облікові дані для входу
Іменованого користувача.
7.

в.

Для облікових записів ArcGIS Online ELA, ArcGIS Online for Organizations і платних облікових записів
Developer Plan:
1.

Ліцензіату також дозволено:
(1) Стягувати додаткові платежі з третіх сторін за доступ до Спеціалізованих програмних застосувань
Ліцензіата, на які поширюється дія умов цієї Ліцензійної угоди; а також
(2) Передавати Спеціалізовані програмні застосування Ліцензіата на обліковий запис ArcGIS Online
третьої сторони, на який поширюється дія таких умов:
(а) Ліцензіат може стягувати плату з третіх сторін за Спеціалізовані програмні застосування
Ліцензіата.
(б) Ліцензіат не зобов’язаний надавати третій стороні технічну підтримку для загального
використання свого облікового запису ArcGIS Online, яке не пов’язане зі Спеціалізованими
програмними застосуваннями Ліцензіата.
(в) Ліцензіат не несе відповідальності за будь-які збори за використання третіми сторонами
Спеціалізованих програмних застосувань Ліцензіата, які перенесені на обліковий запис ArcGIS
Online третьої сторони, або впроваджені на них.
(г) Ліцензіату не дозволено запрошувати ліцензіатів ArcGIS Online Public Plan до участі у
приватних групах. Це обмеження також стосується ліцензій на облікові записи Education Plan і
NPO/NGO Plan.

г.

Для облікових записів ArcGIS Online Public Plan, Development and Testing Plan, Education Plan, NPO/NGO, які
використовують ArcGIS Online for Organizations: Ліцензіату заборонено стягувати додаткові платежі з третіх
сторін за доступ до Спеціалізованих програмних застосувань Ліцензіата або отримувати прибуток із
реклами у розмірах, що не дозволяють вважати такий прибуток випадковим, у результаті розгортання або
використання Спеціалізованих програмних застосувань. Щоб мати можливість стягувати платежі за доступ
до Спеціалізованих програмних застосувань Ліцензіата чи отримувати прибуток із реклами в розмірах, що
не дозволяють вважати такий прибуток випадковим, потрібен обліковий запис ArcGIS Online ELA, ArcGIS
Online for Organizations або платний обліковий запис Developer Plan.

ґ.

Для облікових записів ArcGIS Online Public Plan:
1.

Облікові записи Public Plan надаються за ліцензією для особистого використання особою. Будь-яке
використання облікових записів Public Plan особою на користь комерційної або урядової організації є
забороненим.
▪
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Це обмеження не стосується освітніх організацій (якщо облікові записи використовуються
виключно з навчальною метою), кваліфікованих організацій NGO/NPO, преси та медійних
організацій. Особам, які пов’язані з такими типами організацій, дозволено використання облікових
записів ArcGIS Online Public Plan на користь їхніх дочірніх організацій.
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2.

д.

Ліцензіатам облікових записів Public Plan не дозволено створювати приватні групи або брати участь у
будь-яких приватних групах, що створені ліцензіатами ArcGIS Online for Organizations, Education,
NGO/NPO або ELA Plans.

Для облікових записів ArcGIS Online Development and Testing Plan:
1.

Згідно з умовами цієї Ліцензійної угоди Ліцензіату дозволяється:
(1) надавати третім сторонам доступ до Спеціалізованих програмних застосувань Ліцензіата на базі
його облікового запису Development and Testing Plan, але лише за умови, що Спеціалізовані
програмні застосування опубліковані для загального доступу та не використовуються на користь
комерційної або урядової організації.
▪

2.

е.

2.

Це обмеження не стосується освітніх організацій, яким дозволено виступати ліцензіатами облікових
записів ArcGIS Online Public Plan від імені зареєстрованих студентів цих освітніх організацій (виключно
з навчальною метою). Освітнім організаціям також дозволено надавати доступ до окремого облікового
запису ArcGIS Online Public Plan більше ніж 1 (одному) зареєстрованому студенту (виключно з
навчальною метою).

Терміни «Обліковий запис Online ELA», «Обліковий запис Organizations Plan», «Обліковий запис Developer
Plan», «Обліковий запис Public Plan», «Обліковий запис Development and Testing Plan» і «Обліковий запис
Education Plan» відносяться до різних типів облікових записів ArcGIS Online.

Умови використання служб ArcGIS Online Services:
а.
б.

3.

Обмеження на використання для Ліцензіата становить 1 000 000 (один мільйон) Транзакцій базових карт
і 1 000 000 (один мільйон) Транзакцій геопошуку на місяць, в поєднанні з обліковим записом Ліцензіата.
Термін «Транзакція» визначено в Документації, розміщеній на сайті Ресурсів ArcGIS за адресою
http://links.esri.com/agol/transactiondef.

Ліцензіату забороняється виступати ліцензіатом облікового запису ArcGIS Online для або від імені третьої
сторони.
▪

1.

Ліцензіатам облікових записів Development and Testing Plan не дозволено створювати приватні групи
або брати участь у будь-яких приватних групах, створених ліцензіатами облікових записів ArcGIS
Online for Organizations, Education, NGO/NPO або ELA Plan.

Для платних облікових записів ArcGIS Online Developer Plan або облікових записів Development and Testing
Plan:
1.

є.

Це обмеження не стосується освітніх організацій (якщо облікові записи використовуються
виключно з навчальною метою), кваліфікованих організацій NGO/NPO, преси та медійних
організацій. Особам, які пов’язані з такими типами організацій, дозволено використання
облікових записів ArcGIS Online Development and Testing Plan на користь їхніх дочірніх
організацій.

Служба World Geocoding Service. У разі відсутності облікового запису ArcGIS Online Ліцензіат не має права
зберігати результати геокодування, згенеровані службою.
Служба Infographics Service. Ліцензіат має право використовувати дані, доступні через цю службу, лише для
цілей відображення. Ліцензіату заборонено зберігати будь-які дані, доступні через цю службу.

Ліцензіат не може відображати або розміщувати на своїх зовнішніх сайтах більше 100 (ста) Звітів і мап Esri
Business Analyst Online або Community Analyst у будь-якій комбінації.
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4.

5.

Ліцензіат може створювати, відображати для загального доступу й розповсюджувати карти у друкованому
вигляді або статичному електронному форматі з метою поширення новин, дотримуючись усіх обмежень Даних
ArcGIS Online, сформульованих у Додатку 2, Пункті 1.
Ліцензіат може розробляти Спеціалізовані програмні застосування, що використовують Business Analyst Online
API, Community Analyst API або Location Analytics для доступу, надсилання запитів, створення, відображення та
передавання Звітів та отриманих статичних, електронних мап, кінцевим користувачам Спеціалізованих
програмних застосувань Ліцензіата. Якщо у Ліцензіата є передплата для анонімних користувачів, то Ліцензіат
може надавати доступ до своїх Спеціалізованих програмних застосувань анонімним кінцевим користувачам,
кількість яких обмежена кількістю оплачених Ліцензіатом Звітів. Кінцеві користувачі Спеціалізованих
програмних застосувань Ліцензіата можуть використовувати Звіти та мапи лише для внутрішніх цілей і не
можуть нікому їх передавати. «Звіт(-и)» означає(-ють) будь-який відформатований вихідний матеріал, що
створений за допомогою продуктів Business Analyst Online API, Community Analyst API або Location Analytics
API, який може бути у форматі PDF, CSV, Excel, HTML або XML. Ліцензіату не дозволяється повторно
поширювати будь-які дані у векторних форматах. Ліцензіату та користувачам Ліцензіата забороняється
використовувати Звіти або інші вихідні матеріали, які створені Business Analyst Online API, Community Analyst
API або Location Analytics API в якості заміни Business Analyst API, Community Analyst API або Location
Analytics API, у тому числі, але не виключно, (i) об’єднання або включення таких вихідних матеріалів у один або
кілька файлів чи баз даних, а також (ii) відкриття доступу до таких вихідних матеріалів для комп’ютерних
застосувань багатьом користувачам. З метою виключення двозначного тлумачення потрібно зазначити, що
кінцеві користувачі можуть зберігати Звіти на комп’ютері для власного використання. Для публічного показу
Спеціалізованих програмних застосувань, розроблених за допомогою Business Analyst Online API (Канадська
редакція), Звіти й Дані можна створювати або експортувати лише у статичних форматах (наприклад, JPEG,
PDF). Ліцензіат повинен перевірити, чи у Спеціалізованих програмних застосуваннях Ліцензіата дійсно не
дозволяється експортувати Звіти Канадської редакції у файли форматів CSV, XML, HTML, XLS або інші
формати, з яких можна зробити витяг чи змінити файловий вміст. Ліцензіат несе повну відповідальність за
надання технічної підтримки для Спеціалізованих програмних застосувань Ліцензіата.
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ДОДАТОК 4
ПРОГРАМИ ОБМЕЖЕНОГО ВИКОРИСТАННЯ
(E300-4)
Дія цього Додатка щодо Програм обмеженого використання («Додатка 4») розповсюджується на всіх Ліцензіатів,
яким компанія Esri або її вповноважений дистриб’ютор надали право на участь у будь-якій з описаних тут програм.
Цей Додаток 4 включає наявну головну ліцензійну угоду Ліцензіата (якщо така існує) або Ліцензійну угоду за
адресою http://www.esri.com/legal/software-license (у відповідних випадках, далі — «Ліцензійна угода»), включену за
посиланням. Цей Додаток 4 має пріоритет над положеннями Ліцензійної угоди, які йому суперечать. Компанія Esri
залишає за собою право час від часу оновлювати умови.
▪ Освітні програми (1)
▪ Грантові програми (2)

▪ Програма домашнього використання (3)
▪ Інші програми Esri щодо обмеженого
використання (4)

Примітки
1.

2.

3.

Освітні програми. Ліцензіат погоджується використовувати Продукти виключно для освітніх цілей протягом
Строку освітнього використання. Ліцензіат не використовуватиме Продукти для будь-яких адміністративних
цілей, якщо не отримає Строкову ліцензію на адміністративне використання. Ліцензіат не використовуватиме
Продукти в комерційних цілях або для отримання прибутку.
Грантові програми. Ліцензіат може використовувати Продукти тільки для Некомерційних цілей. Ліцензіат не
використовуватиме Продукти в комерційних цілях або для отримання прибутку за винятком відшкодування
витрат на використання та експлуатацію Продуктів.
Програма ArcGIS для домашнього використання.
а.
б.

в.

Усі Продукти Програми ArcGIS для домашнього використання надаються на умовах Строкових ліцензій і
визначені на веб-сайті Програми для домашнього використання компанії Esri за адресою
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-home або веб-сайті вповноваженого дистриб’ютора Ліцензіата.
Компанія Esri надає Ліцензіатові особисту невиключну Ліцензію на одноосібне використання без права її
передавання та без повноважень інсталювати чи використовувати другий примірник; Ліцензія поширюється
тільки на використання Продуктів, які надаються за Програмою ArcGIS для домашнього використання, як
зазначено у відповідних Документах замовлення на придбання: (i) зі сплатою відповідних ліцензійних
платежів; (ii) для внутрішнього Некомерційного використання самим Ліцензіатом; (iii) згідно з цією
Ліцензійною угодою та в конфігурації, замовленій Ліцензіатом або санкціонованій компанією Esri чи її
вповноваженим дистриб’ютором; (iv) на період 12 (дванадцяти) місяців, якщо за умовами цієї Ліцензійної
угоди дія не припиниться раніше. «Некомерційне використання» означає особисте або індивідуальне
використання (i) без отримання будь-якої винагороди; (ii) без наміру створити будь-який продукт для
комерційного використання або отримання винагороди; (iii) без наміру надавати комерційне
обслуговування; а також (iv) без участі або фінансування з боку особи чи організації, яка задіяна в
комерційному використанні, застосуванні або експлуатації продуктів, що подібні до ліцензованих
Продуктів.
Підтримка інсталяції. До Програми ArcGIS для домашнього використання включено підтримку інсталяції
строком на 90 (дев’яносто) днів. Як докладніше описано на веб-сайті компанії Esri або її вповноваженого
дистриб’ютора, компанія Esri надає технічну підтримку у відповідь на певні запити. Підтримка інсталяції
застосовується тільки до немодифікованого Програмного продукту. Програмний продукт надається тільки
для стандартних апаратних платформ і операційних систем, які підтримує компанія Esri, як описано в
Документації програмного продукту. Компанія Esri не несе відповідальності за створення або
впорядкування оновлень для інтерфейсів нестандартних пристроїв чи спеціалізованих застосувань.
Компанія Esri надаватиме підтримку інсталяції відповідно до документа щодо підтримки інсталяції
Програми Esri ArcGIS для домашнього використання, розміщеного на веб-сайті компанії Esri
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/home-use-installation-support.pdf. Компанія Esri надає
підтримку виключно для інсталяції Програмного продукту Esri. Веб-сайт Підтримки компанії Esri міститься
за адресою http://support.esri.com/en/support. Уповноважений дистриб’ютор надаватиме підтримку згідно з
положеннями й умовами своєї програми надання технічної підтримки.

E300 (Ukrainian)

Сторінка 21 із 22

06/13/2014

4.

Інші Програми Esri щодо обмеженого використання. Якщо Ліцензіат отримує Продукти за програмою
обмеженого використання, яку не наведено у списку вище, використання Ліцензіатом Продуктів може підлягати
умовам, які викладено на відповідній сторінці запуску, у реєстраційній формі або на веб-сайті компанії Esri. Такі
умови доповнюватимуться умовами цього Додатка 4, які їм не суперечать. Усі такі умови програми включено в
цей документ шляхом посилання.

E300 (Ukrainian)

Сторінка 22 із 22

06/13/2014

