
Дилерський договір № _____ 

 на поставку програмної продукції 

 

м. _____         «____» _______  20__ року 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», в особі директора ________________, що 

діє на підставі Статуту, в подальшому іменується «Постачальник», з однієї сторони, та Товариство з 

обмеженою відповідальністю 
 «__________________________________», в особі директора ________________, що діє на підставі 

Статуту, в подальшому іменується «Дилер», з іншої сторони, які разом іменуються «Сторони», а кожна окремо 

– «Сторона», уклали цей Дилерський договір на поставку програмної продукції, який у подальшому іменується 

«Договір» про наступне: 

 

ТЕРМІНИ 
        «Програмна продукція» - результати комп’ютерного програмування у вигляді відповідних примірників 

комп’ютерних програм (та/або їх компонентів).  

        «Комп’ютерні програми» - використовується у значенні, вказаному у статті 1 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права». 

Примірники комп’ютерних програм – копії комп’ютерних програм (та/або їх компоненти) на 

оптичних або на інших матеріальних носіях, а також виражені в електронній формі, що передаються з 

використанням мережі Інтернет, до складу яких можуть входити інші приналежності до Програмного 

забезпечення, що належать Постачальникові на праві власності і реалізуються ним на території України з 

відома і з дозволу суб’єктів майнових прав інтелектуальної власності.  

Кінцевий користувач – третя особа (юридична або фізична особа), яка правомірно придбала (або має 

намір придбати) примірник комп’ютерної програми  для власного використання, а не для розповсюдження 

серед третіх осіб. 

Дилер (партнер) – особа, яка здійснює придбання Програмної продукції у Постачальника для його 

наступного перепродажу Кінцевим користувачам. 

Ключовий файл – унікальний файл, який генерується для кожного примірника комп’ютерної програми, 

та містить в собі інформацію про програму та ліцензійні умови виробника щодо її використання.  

Сертифікат (Ліцензійний сертифікат) - документ, який видається власником виключних майнових 

прав інтелектуальної власності на комп’ютерну програму щодо окремого виду комп’ютерної програми, на 

підтвердження того, що комп’ютерна програма придбана та/або активована Кінцевим користувачем з 

дотриманням встановлених процедур, а також вимог, передбачених законодавством України. Сертифікат є 

іменним і стосується окремого Кінцевого користувача. Вид комп’ютерної програми, щодо якого надається 

Сертифікат, визначається власником виключних майнових прав інтелектуальної власності на комп’ютерну 

програму.  

Дані про Кінцевого користувача - інформація, яка супроводжує кожне замовлення замовника (Дилера) 

і містить дані про кожного кінцевого користувача; комп’ютерні програми, які використовуються Кінцевим 

користувачем або які Кінцевий користувач має намір використовувати; кількість комп’ютерів, на яких мають 

використовуватись комп’ютерні програми та інші дані, необхідні для поставки Програмної продукції в 

електронній формі за цим Договором. 

Сторони погодили, що терміни «програмна продукція», «комп’ютерна програма» та «програмне 

забезпечення» мають однакове значення у розумінні цього Договору та можуть використовуватися у 

первинних документах Сторін, які підтверджують постачання Програмної продукції за цим Договором. 

 

1. Предмет Договору 
1.1. Цим Договором регулюються правовідносини, що виникають між Постачальником та Дилером, у 

зв’язку з організацією Постачальником на користь Дилера поставок Програмної продукції. 

1.2. Перелік Програмної продукції, що охоплюється предметом цього Договору, визначений у Додатку № 

1 до цього Договору. Перелік Програмної продукції, що фактично постачається Дилеру, зазначається у 

замовленнях Дилера, рахунках-фактурах та видаткових накладних (або актах приймання-передачі), якими 

супроводжується кожна поставка Програмної продукції.  

1.2.1. До числа Програмної продукції, яка охоплюється цим Договором, входить Програмна продукція, 

яка була правомірно ввезена на територію України, а також Програмна продукція, яка була правомірно 

придбана Постачальником на території України, що свідчить про відсутність будь-яких обмежень для 

розповсюдження її Дилером на вказаній території упродовж всього строку дії цього Договору. 

1.2.2. Підтвердженням дотримання усіх авторських майнових прав на комп’ютерні програми, 

примірники яких зафіксовані на оптичних носіях та охоплюються цим Договором, є контрольні марки, які 

видані Державною службою інтелектуальної власності України і нанесені на кожен примірник (упаковку 

примірника) комп’ютерної програми, зафіксований на оптичному носії. 

1.2.3. Примірники комп’ютерних програм, які охоплюються цим Договором, законним чином введені 

Постачальником у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні, тому Дилеру, у відповідності до 

частини 7 статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», дозволяється їх повторне введення в  
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