
Ліцензійна угода про використання API

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

м. Київ

Ця ліцензійна угода про використання API (далі - "Ліцензія") визначає правила користування та доступу 
Ліцензіата до API ТОВ «НОВА ПОШТА» (далі – АРІ), даними і документац�, наданих Товариством із 
обмеженою відповідальністю «НОВА ПОШТА» (далі – «Ліцензіар»). Використовуючи API, Ліцензіат 
зобов'язаний дотримуватися умов Ліценз�. В іншому випадку Ліцензіат не може використовувати API.

API захищені нормами та законами України про авторські права і міжнародними угодами про авторські 
права, що ратифіковані Верховною Радою України.

1.1. 

1.2. 

1.3. 

API - це набір бібліотек, інструментів, зразків вихідного коду, опублікованих специфікацій і документац�, 
виключні майнові права інтелектуальної власності на які належать Ліцензіару. Ліцензіар також на свій 
розсуд може надати Ліцензіату оновлення або доповнення до API.
Ліцензіар – Товариство із обмеженою відповідальністю «НОВА ПОШТА», в особі директора Бульби 
Олександра Миколайовича, який діє на підставі Статуту.
Ліцензіат – фізична або юридична особа(и), що використовує права на API на підставі даної Ліценз�.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. 

2.2. 

2.3.

2.4. 

За умовами даної Ліценз� Ліцензіар надає Ліцензіату невиключну, відкличну, безкоштовну ліцензію (без 
права субліцензування) на використання API виключно для автоматизац� послуг, що надаються компанією 
ТОВ «НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ 31316718).
Територія на яку розповсюджується Ліцензія: територія України де надаються послуги під торговою 
маркою «НОВА ПОШТА».
Строк Ліценз�: Ліцензія діє протягом всього строку д� майнових прав інтелектуальної власності. В той же 
час, якщо Ліцензіат не дотримаєтеся умов цієї Ліценз�, то права надані за цією Ліцензією автоматично 
припиняють діяти.
Умови використання АРІ нерозривно пов’язані із Умовами надання послуг компан� ТОВ «НОВА ПОШТА», що 
розміщені на сайті https://novaposhta.ua/ та Правилами використання Особистого кабінету, Мобільного 
додатку та прикладного програмного інтерфейсу, що розміщенні на сайті https://devcenter.novaposhta.ua/ .
Текст даної Ліценз� розміщено на сайті https://devcenter.novaposhta.ua/ .

3. ПРАВА СТОРІН
3.1. 

3.2. 

Ліцензіат має право використовувати API виключно для автоматизац� послуг, що надаються компанією ТОВ 
«НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ 31316718).
Відтворення програмного коду. Ліцензіат не має права на вихідний код API, за винятком прав, явно наданих 
Ліцензіату цією Ліцензією. Ліцензіат не має права копіювати, субліцензувати, аналізувати код, виконувати 
зворотне проектування або декомпілювати, дизасемблювати, модифікувати або змінювати будь- яку 
частину АРІ; використовувати АРІ в інших цілях від імені третьої особи; дозволяти іншим сервісам 
здійснювати відключення, виправлення або інше втручання в будь-які передбачені АРІ розсилки, сповіщення



 4. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
4.1. 

4.2. 

Всі права інтелектуальної власності включаючи авторські права, комерційну таємницю, знаки для товарів і 
послуг та інші на АРІ, а також зміни чи оновлення до АРІ за будь-яких умов належать Ліцензіару.
Відтворення програмного коду. Ліцензіат не має права на вихідний код API, за винятком прав, явно наданих 
Ліцензіат має право використовувати АРІ виключно на умовах даної Ліценз�.

 5. ГАРАНТІЇ
5.1. 

5.2. 

6.1. 

6.2.

6.3.

6.4.

6.5. 

API і документація надаються "як є" без будь-яких гарантій. Ліцензіар не гарантує, що API і документація 
підходять для використання Ліцензіатом, не мають дефектів або помилок. Крім того, Ліцензіар не гарантує 
постійний безперебійний доступ до API і документац� і не дає ніяких гарантій щодо результатів їх 
використання.
Ліцензіат несе повну відповідальність за будь-які збитки своїй комп'ютерній системі або втрату даних, що 
виникли в результаті використання API. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які особливі, випадкові, 
непрямі збитки (включаючи, крім іншого, упущену вигоду, припинення або припинення роботи, збій або 
поломку комп'ютера, втрату інформац� або будь-які інші збитки, в тому числі грошові, що виникають із-за 
використання або неможливості використання API або надання або ненадання послуг підтримки), навіть 
якщо Ліцензіар був повідомлений про можливість такого збитку.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7. 

кінцевим користувачам, форми вираження згоди, призначені для користувача.
Для ефективного використання API може знадобитися додаткове програмне забезпечення (далі - 
"Програмне забезпечення сторонніх розробників"). Ліцензіат несе повну відповідальність за придбання 
цього програмного забезпечення і необхідних ліцензій. Ліцензіар не несе ніяких зобов'язань і не дає 
гарантій при використанні Ліцензіатом Програмного забезпечення сторонніх розробників.
Ліцензіат не може використовувати товарні знаки або торгові найменування Ліцензіара за виключенням 
умов визначених п.2.1. Ліценз�. Ліцензіар залишає за собою всі права, прямо не надані в цій Ліценз�.
Ліцензіат не може отримати авторські права на API або додатки, розроблені з використанням API або API 
інших ліцензіатів API, для створення, використання або продажу будь-яких продуктів або технологій.
Ліцензіар зберігає за собою безумовне право на свій власний розсуд обмежувати число та / або частоту 
запитів API.
Ліцензіар зберігає за собою право на свій власний розсуд в будь-який час вносити зміни до цієї Ліценз�, 
шляхом розміщення тексту нової редакц� Ліценз� на сайті https://devcenter.novaposhta.ua/. Ліцензіат 
зобов’язується регулярно ознайомлюватися з подібними змінами. Зміни вступають в силу після розміщення 
редакц� на сайті https://devcenter.novaposhta.ua/, і продовження використання АРІ Ліцензіатом після будь- 
якого такого розміщення означає його згоду зі зміненими умовами Ліценз�.

  6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
У випадку якщо Ліцензіат не дотримується будь-якої умови Ліценз�, він несе відповідальність перед 
Ліцензіаром за шкоду або збитки, викликані порушенням умов.
Ліцензіат несе адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність за порушення умов майнових прав 
на об’єкти інтелектуальної власності Ліцензіара.
У випадку порушення Ліцензіатом умов даної Ліценз�, в т.ч. але не виключно копіювання, часткове 
копіювання, субліцензування, аналізування коду, зворотне проектування або декомпілювання, 
дизасемблювання, модифікація або зміна будь-якої частину АРІ; використання АРІ в інших цілях від імені 
третьої особи; дозвіл іншим сервісам здійснювати відключення, виправлення або інше втручання в будь-які 
передбачені АРІ розсилки, сповіщення кінцевим користувачам, форми вираження згоди, призначені для 
користувача, а також будь-які інші д�, що свідчать про порушення майнових прав інтелектуальної власності 
Ліцензіара, Ліцензіат на вимогу Лізензіара зобов’язаний сплатити останньому штраф в розмірі 200 000,00 
(двісті тисяч) гривень за кожний випадок порушення.
Сплата штрафу не звільняє Ліцензіата від відшкодування фактично завданих збитків та припинення 
неправомірного використання АРІ.
Будь-яке порушення умов даної Ліценз� є наслідком � припинення. Припинення Ліценз� не знімає 
відповідальності з Ліцензіата відшкодувати Ліцензіару збитки завдані порушенням та сплати штрафних 
санкцій.



7.1. 
7.2.
7.3.

7.4.

 7. СТРОК ДІЇ
Дана Ліцензія діє протягом строку д� майнових прав але до моменту � відкликання.
Порушення умов даної Ліценз� є наслідком � припинення.
При розірванні/припиненні цієї Ліценз� Ліцензіат повинен негайно припинити використання API, знищити 
всі коп� API і документац�.
Ліцензіар має право  перевіряти виконання Ліцензіатом умов цієї Ліценз�. Ліцензіат, на прохання Ліцензіара, 
зобов'язаний цьому сприяти.

8.1. 

8.2.

 8. ІНШІ УМОВИ
Ліцензіар має право на власний розсуд і без попередження, без пояснення причин призупинити (або 
припинити) доступ Ліцензіата до АРІ.
Встановлюючи, завантажуючи або іншим чином використовуючи API, Ліцензіат підтверджує, що прочитав, 
зрозумів і згоден з умовами Ліценз�.

 РЕКВІЗИТИ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІАРА
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ТОВ «НОВА ПОШТА»
Місцезнаходження/поштова адреса: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103,
корпус 1, поверх 9.
код ЄДРПОУ 31316718
novaposhta.ua


