
ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ  

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1. Користувач – юридична особа (орган державної влади,  орган місцевого самоврядування, 

інші бюджетні установи,  державні підприємства), що використовує СЕД АПУ за цим Договором. 

1.2. СЕД АПУ – комп’ютерна програма «Система електронного документообігу Адміністрації 

Президента України», що надає можливість опрацьовувати документи в електронному вигляді та 

керувати процесами внутрішнього документообігу та яка є комп’ютерною програмою вільного 

користування  серед Користувачів.   

1.3. Адміністратор – Державне управління справами. 

1.4. Технічні  адміністратори – працівники  АПУ, на яких зареєстровано авторське право  на 

СЕД АПУ.  

1.5. Веб-сайт –  http://www.dus.gov.ua , сукупність пов’язаних веб-сторінок, доступних у мережі 

Інтернет, створення, зміна, відтворення та знищення яких забезпечується Адміністратором, на якому 

є розділ «Система електронного документообігу Адміністрації Президента України» . 

1.6. Договір – цей договір, до якого приєднується Користувач.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Цей Договір розроблений на основі та у відповідності до вимог законодавства України та є 

безстроковим договором.  Адміністратор надає доступ Користувачу до завантаження для 

використання СЕД АПУ,  для переходу на обробку документів в електронному вигляді, автоматизації 

процесів внутрішнього документообігу, а Користувач, в свою чергу, зобов'язується використовувати 

СЕД АПУ у відповідності до умов цього Договору. 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ СЕД АПУ 

3.1. СЕД АПУ використовується Користувачем на підставі та у відповідності до цього 

Договору, після здійснення електронної реєстрації на Веб-сайті у розділі «Система електронного 

документообігу Адміністрації Президента України». Користувач вважається таким, що прийняв умови 

Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків, з моменту натиснення віртуальної 

кнопки «Я погоджуюсь з умовами договору». У разі незгоди Користувача з якою-небудь із умов  

Договору, Користувач не має права завантажувати та використовувати СЕД АПУ. 

3.2. Для отримання інформації з Веб-сайту, Користувач надає інформацію  відповідно до форми 

реєстрації,  розміщеної  на Веб-сайті,  та погоджується з умовами Договору.  

3.3. Адміністратор залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача 

підтвердження інформації   зазначеної  під час реєстрації. 

3.4. Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що надання прав на використання СЕД АПУ 

не дає гарантій повної якісної роботи, в  тому числі при не відповідності технічним умовам до 

налаштування СЕД АПУ Користувачем. 

 

 

http://www.dus.gov.ua/


4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕД АПУ 

4.1. Під час використання СЕД АПУ Користувач не має права: 

- надсилати, передавати, розміщувати СЕД АПУ в спосіб, який є незаконним, в тому числі, але не 

виключно, є шкідливим, наклепницьким, ображає моральність, демонструє (чи є пропагандою) 

насильства та жорстокості, порушує права інтелектуальної власності,  тощо; 

- під час використання СЕД АПУ порушувати права Адміністратора або третіх осіб та/або заподіювати 

їм шкоду в будь-якій формі; 

- видавати себе за автора, розробника або власника СЕД АПУ, її складових частин та окремих модулів 

функціоналу; 

- завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або 

поширювати за допомогою СЕД АПУ будь-які матеріали, що містять віруси або інші комп'ютерні 

коди, файли чи програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності 

будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання чи програм, використовувати СЕД 

АПУ для здійснення несанкціонованого доступу, а також розміщення посилань на вищезгадану 

інформацію; 

- збирати та зберігати персональні дані інших осіб за допомогою СЕД АПУ в порушення вимог Закону 

України «Про захист персональних даних»; 

- порушувати функціонування  Веб-сайту; 

- сприяти діям, спрямованим на порушення обмежень і заборон, що накладаються умовами Договору; 

- використовувати СЕД АПУ, її складові частини чи окремі модулі, будь які інформаційні або технічні 

матеріали до неї з метою отримання прибутку в будь-якій формі; 

- іншим чином в рамках цього Договору порушувати норми законодавства. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАТОРА 

5.1. Адміністратор зобов’язаний: 

- виконувати умови цього Договору; 

- надати Користувачу доступ до інформаційних матеріалів СЕД АПУ, технічної документації; 

- публікувати на Веб-сайті  офіційні повідомлення щодо СЕД АПУ, змін до цього Договору та додатків 

до нього. 

5.2. Адміністратор має право: 

- надавати доступ до СЕД АПУ після реєстрації, тільки Користувачам  за умови їх звернення до Веб-

сайту,  відповідно до Розділу 3 цього Договору; 

- в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до Договору; 

- встановлювати обмеження при завантаженні СЕД АПУ для всіх Користувачів, або для окремих 

категорій Користувачів, в тому числі по максимальній кількісті звернень за зазначений період часу, 

максимальний строк надання права доступу до інформаційних матеріалів, технічної документації, 

спеціальних параметрів контенту, що завантажується, тощо. 



6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА 

6.1. Користувач зобов’язується: 

- виконувати умови цього Договору; 

- негайно повідомити Адміністратора про будь-який випадок відомого Користувачу 

несанкціонованого доступу до Веб-сайту при завантаженні СЕД АПУ; 

- на вимогу Адміністратора або Технічних адміністраторів надавати інформацію, в письмовому 

вигляді про використання СЕД АПУ; 

- при виявленні помилок в роботі Веб-сайту, сповістити про це Адміністратора; 

- ознайомлюватись з інформацією та  оновленнями СЕД АПУ  на Веб-сайті щодо нових інформаційних 

матеріалів стосовно використання або функціонування СЕД АПУ; 

-  дотримуватися вимог законодавства України, в тому числі  щодо інформації, її передачі та захисту. 

6.2. Користувач має право: 

- використовувати СЕД АПУ виключно для внутрішнього використання в системі електронного 

документообігу  та без мети отримання прибутку в будь-якій формі; 

- за необхідності самостійно або із залученням третіх осіб  вносити зміни у вихідні коди СЕД АПУ, 

змінювати логіку реалізованих процесів, додавати нові компоненти (модулі) та процеси, з 

обов’язковим посиланням на назву базового первинного продукту СЕД АПУ; 

- використовувати  СЕД АПУ серед своїх територіальних представництв, філій та відділень; 

- використовувати документацію, що відноситься до СЕД АПУ для підготовки власних 

інформаційних, регламентуючих та аналітичних матеріалів; 

- тимчасово призупиняти використання СЕД АПУ; 

- звертатись до Технічних адміністраторів з технічних питань, щодо використання СЕД АПУ; 

- відмовитись від користування СЕД АПУ. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. Користувач використовує СЕД АПУ за своїм власним рішенням. Адміністратор та Технічні 

адміністратори не приймають на себе ніякої відповідальності, в тому числі за відповідність СЕД АПУ 

цілям та вимогам Користувача. 

7.2. Адміністратор не несе відповідальності: 

- за погіршення роботи СЕД АПУ внаслідок дії вірусних програм, програм злому або інших дій будь-

яких третіх осіб, направлених на нанесення шкоди програмам Користувача; 

- за непряму або пряму шкоду  в результаті використання СЕД АПУ;  

- за дії третіх осіб,  які  були залучені Користувачем до процесу інсталяції/налаштування СЕД АПУ 

або внесення змін у вихідні коди. У випадку виникнення у Користувача претензій до таких послуг та 



сервісів, що надаються третіми особами, Користувач повинен звернутися безпосередньо до 

представників третьої особи.  

7.3. Користувач несе відповідальність:  

-  за всі дії (а також їх наслідки) пов’язані із використанням СЕД АПУ, технічної документації до неї, 

включаючи випадки самовільної передачі Користувачем даних для доступу до СЕД АПУ, наданих 

Користувачеві, третім особам, в тому числі іншим Користувачам, на будь-яких умовах (у тому числі 

за договорами або угодами); 

- за факти порушення Користувачем авторського права на СЕД АПУ. 

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

8.1. Сторони прагнуть вирішувати всі спори, що виникають при укладанні, виконанні, 

розірванні цього Договору шляхом переговорів або офіційного листування. 

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. Цей Договір регулюється та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України. 

Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного 

законодавства України. 

9.2. Жодна зі Сторін не може передати свої права й обов'язки за цим Договором третій стороні. 

9.3. Майнові права на комп’ютерну програму «Система електронного документообігу 

Адміністрації Президента України» належать Державному управлінню справами відповідно до 

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від 27.01.2016р. №63781. 

 

 


