СУБЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР
(договір про надання субліцензії на використання програми для електронних обчислювальних машин)

м. Київ, 20.03.2009 р.
Даний документ відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України є офіційною пропозицією
(офертою) Відкритого акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (місце знаходження:
Україна, м._Київ, вул. Щорса, 31; код реєстрації в Єдиному державному реєстрі підприємств
та організацій України: 21672206, діє в особі Голови ради директорів Зарі І.А., що здійснює
повноваження на підставі Статуту), далі за текстом - «Ліцензіат», укласти Договір про
надання субліцензії на використання програми для електронних обчислювальних машин
(ЕОМ), далі за текстом – «Договір»; ця пропозиція містить усі істотні умови, необхідні для
укладення Договору і адресована особам, які мають чинний Договір про надання послуг
ПФТС з Відкритим акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС».
Ліцензіат з метою ознайомлення потенційних контрагентів з умовами цього Договору
здійснює оприлюднення його тексту шляхом розміщення на веб-сайті Ліцензіата в
глобальній мережі Інтернет за адресою: http://www.pfts.com/uk/documents/
У випадку прийняття усіх умов, зазначених у цьому документі, потенційний контрагент
здійснює оплату винагороди (роялті) за надання йому права на використання Програми для
ЕОМ (субліцензії), чим засвідчує своє бажання укласти Договір; вказані дії відповідно до ч. 2
ст. 642 Цивільного кодексу України є прийняттям (акцептом) пропозиції Ліцензіата, з цього
моменту Договір вважається укладеним, потенційний контрагент набуває статусу сторони за
цим Договором і визначається як «Субліцензіат».
СТАТТЯ 1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
1. У цьому Договорі використовуються наступні терміни та їх визначення:
Ліцензіар - Закрите акціонерне товариство «Московська міжбанківська валютна біржа» (ЗАТ
ММВБ), що є правовласником програми для електронних обчислювальних машин (ЕОМ)
«PFTS Bridge», яка зареєстрована в Реєстрі програм для ЕОМ 20 жовтня 2008г. (Свідоцтво
про офіційну реєстрацію програми для ЕОМ № 2008615049) і програми для ЕОМ «PFTS
Trade SE», яка зареєстрована в Реєстрі програм для ЕОМ 17 жовтня 2008г. (Свідоцтво про
офіційну реєстрацію програми для ЕОМ №2008615022), а також інших Продуктів сімейства
PFTS Trade.
Сторони – Ліцензіат та Субліцензіат, іменовані в тексті цього Договору разом.
Сторона - Ліцензіат або Субліцензіат.
Ліцензійний договір - договір, укладений між Ліцензіаром та Ліцензіатом, згідно з яким
Ліцензіату були надані субліцензії на надання Субліцензіатам на території України
субліцензій на використання Програми для ЕОМ.
Програмно-технічний комплекс ПФТС (надалі - ПТК ПФТС) - сукупність програмнотехнічних засобів Ліцензіата, що використовуються для торговельного, розрахункового та
іншого обслуговування Користувачів (Субліцензіатів).
Універсальний двонаправлений програмний шлюз (надалі - УДПШ) - програмно-апаратний
засіб, призначений для підключення зовнішніх програмно-технічних засобів до ПТК ПФТС,
який складається з двох з'єднаних між собою комп'ютерів (електронних обчислювальних
машин), оснащених програмою для електронних обчислювальних машин (ЕОМ) «PFTS
Bridge».
Програма для ЕОМ «PFTS Bridge» - програма для ЕОМ, зареєстрована в Реєстрі програм
для ЕОМ 20 жовтня 2008г. (Свідоцтво про офіційну реєстрацію програми для ЕОМ
№2008615049), яка використовується Ліцензіатом для підключення зовнішніх програмнотехнічних засобів (ЗПТС) до підсистем ПТК ПФТС за допомогою УДПШ.
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Продукти сімейства PFTS Trade - програми для ЕОМ «PFTS Trade SE», «PFTS Trade TI»,
«PFTS Trade FO», «PFTS Trade Currency» и «PFTS Trade Commodity».
Програма для ЕОМ «PFTS Trade SE» - програма для ЕОМ, зареєстрована в Реєстрі програм
для ЕОМ 17 жовтня 2008р. (Свідоцтво про офіційну реєстрацію програми для ЕОМ
№2008615022), яка забезпечує можливість підключення до ПТК ПФТС учасників торгів на
фондовому ринку. Виключні права на програму для ЕОМ «PFTS Trade SE» належать ЗАТ
ММВБ. Оповіщення ЗАТ ММВБ про його виключні права на програму для ЕОМ «PFTS
Trade SE» здійснено шляхом розміщення знака охорони авторського права «© ЗАТ ММВБ,
2008. Всі права захищені» в інформаційному вікні «Про програму» основного меню
програми для ЕОМ «PFTS Trade SE».
Програма для ЕОМ «PFTS Trade TI» - програма для ЕОМ, що забезпечує можливість
підключення до ПТК ПФТС учасників торгів на ринку державних цінних паперів та/або на
ринку депозитних і кредитних операцій.
Програма для ЕОМ «PFTS Trade FO» – програма для ЕОМ, що забезпечує можливість
підключення учасників торгів на сроковому ринку України до Торговельної системи ПФТС.
Програма для ЕОМ «PFTS Trade Currency» – програма для ЕОМ, що забезпечує можливість
підключення учасників торгів на валютному ринку України до Торговельної системи ПФТС.
Програма для ЕОМ «PFTS Trade Commodity» – програма для ЕОМ, що забезпечує
можливість підключення учасників торгів на товарному ринку України до Торговельної
системи ПФТС.
Зовнішні програмно-технічні засоби (в подальшому - ЗПТС) - визначені Ліцензіатом
програмно-технічні засоби, які можуть бути підключені Субліцензіатом за погодженням з
Ліцензіатом до підсистем ПТК ПФТС за допомогою універсального двонаправленого
програмного шлюзу.
Програма для ЕОМ (Програма) - один або декілька Продуктів сімейства PFTS Trade та/або
програма для ЕОМ «PFTS Bridge» в залежності від того, субліцензія на використання
якої/яких із зазначених програм для ЕОМ (або на всі програми одразу) була видана
Ліцензіатом Субліцензіату відповідно до умов цього Договору.
Декомпіляція - процедура отримання вихідного тексту для програмних завантажувальних
модулів.
СТАТТЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом даного Договору є передача Ліцензіатом Субліцензіату невиключного права
(субліцензії) на використання Програми для електронних обчислювальних машин (ЕОМ),
згідно з пунктом 1 Додатку № 1 до цього Договору.
2.2. Субліцензії, зазначені у п. 2.1. цього Договору, передаються ліцензіатом Субліцензіату
на термін дії цього Договору, починаючи від дати робочого дня Ліцензіата, наступного за
датою підписання Акту про готовність уповноваженим представником Ліцензіата.
2.3. Субліцензіат виплачує ліцензіатові винагороду (роялті) за надання права використання
Програми для ЕОМ (субліцензії) на умовах і в порядку, передбаченому цим Договором.
2.4. Виключне право на Програму для ЕОМ належить Ліцензіару.
СТАТТЯ 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Форма та умови цього Договору визначені у Ліцензійному договорі, укладеному між
Ліцензіатом та Ліцензіаром, внаслідок чого цей Договір є договором приєднання згідно
статті 634 Цивільного кодексу України, в зв’язку із чим:
• він укладається лише шляхом приєднання до нього в цілому особи, що виявила намір
укласти цей Договір;
• особа, що виявила намір укласти цей Договір, не може запропонувати свої умови
цього Договору;
• у випадку незгоди зі змістом та формою цього Договору чи окремих його положень
особа, яка виявляє намір укласти цей Договір, вправі відмовитися від укладення цього
Договору;
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•

вимоги Субліцензіата щодо зміни або розірвання цього Договору, після набрання ним
чинності, пред’являються і підлягають задоволенню відповідно до положень чинного
законодавства України.
3.2. Субліцензіат не вправі уступати права вимоги та/або здійснювати переведення боргу за
своїми зобов'язаннями, які виникли у зв'язку з укладенням цього Договору, на користь будьяких третіх осіб.
3.3. Ліцензіат має право вимагати розірвання цього Договору та відшкодування збитків у
випадках встановлення фактів використання Субліцензіатом Програми для ЕОМ з
порушенням умов цього Договору або способом використання, не передбаченим цим
Договором.
3.4. Встановлення та налаштування Програми для ЕОМ здійснюється Субліцензіатом
самостійно відповідно до інструкції по встановленню Програми для ЕОМ [1], [2]. Для
установки Програми для ЕОМ Субліцензіат використовує власні технічні засоби, що
відповідають вимогам, що пред'являються Ліцензіаром до технічних засобів, які
використовуються для установки Програми для ЕОМ.
3.5. Вимоги, що висуваються Ліцензіаром до технічних засобів, які використовуються для
встановлення Програми для ЕОМ, а також відповідна інструкція по встановленню Програм
для ЕОМ розміщені на офіційному веб-сайті Ліцензіата в глобальній мережі Інтернет за
адресою «http://www.pfts.com/».
3.6. По закінченні установки та налаштування кожної Програми для ЕОМ Субліцензіат зі
свого боку підписує Акт про готовність у двох примірниках, форма якого наведена у Додатку
№ 1 до цього Договору, і направляє обидва примірники на адресу Ліцензіата
рекомендованим листом з повідомленням про вручення або іншим способом, який
забезпечує підтвердження вручення кореспонденції Ліцензіату.
3.7. Про підписання Акту про готовність з боку Ліцензіата Субліцензіат повідомляється
шляхом направлення на його адресу одного примірника Акту про готовність, підписаного
уповноваженими представниками обох Сторін, рекомендованим листом з повідомленням про
вручення, або іншим способом, який забезпечує підтвердження вручення кореспонденції
Субліцензіату.
3.8. Право використання Програми для ЕОМ (субліцензії) передається Ліцензіатом
Субліцензіату в момент початку робочого дня Ліцензіата, наступного за датою підписання
Акту про готовність уповноваженим представником Ліцензіата.
СТАТТЯ 4. ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
4.1. Субліцензії на Програми для ЕОМ надається з правом установки (відтворення) даного
програмного компоненту на визначену кількість обчислювальних установок (серверів) та
персональних комп'ютерів, вказану у Додатку № 1 до цього Договору.
4.2. Субліцензія на Програми для ЕОМ передається Субліцензіату виключно для власного
використання і не може бути відчужена, відступлена та/або іншим чином передана третім
особам.
4.3. Зобов’язання Субліцензіата:
4.3.1. використовувати Програму для ЕОМ виключно у відповідності зі способом
використання Програми для ЕОМ, визначеним умовами цього Договору та посібником
користувача;
4.3.2. самостійно нести витрати, що виникають у зв'язку з використанням Програми для
ЕОМ;
4.3.3. використовувати Програму для ЕОМ у суворій відповідності з інструкцією по
встановленню Програми для ЕОМ та посібником користувача Програми для ЕОМ;
4.3.4. не вносити зміни до Програми для ЕОМ за винятком випадків оновлення версій
Програми для ЕОМ, що здійснюється з використанням автоматичного режиму оновлень;
4.3.5. забезпечувати використання Програми для ЕОМ тільки особами, уповноваженими
Субліцензіатом на її використання;
4.3.6. не здійснювати копіювання Програми для ЕОМ;
3

4.3.7. не спотворювати, не перекладати, не адаптувати, не декомпілювати і не здійснювати
інженерний аналіз Програми для ЕОМ. Не допускати без письмової згоди з боку Ліцензіата
копіювання будь-яких програмних модулів, які використовуються в межах відповідної
Програми для ЕОМ, і стали доступними Субліцензіату в процесі виконання цього Договору;
4.3.8. не видаляти будь-які позначення, які ідентифікують Програму для ЕОМ та/або свідчать
про право інтелектуальної власності ЗАТ «ММВБ» на Програму для ЕОМ та/або обмежують
її використання.
4.4. Субліцензіат підтверджує і погоджується, що права інтелектуальної власності на
Програму для ЕОМ належать Ліцензіару, і що Субліцензіар не буде претендувати на будь-які
права інтелектуальної власності на Програму для ЕОМ.
4.5. Субліцензіат гарантує Ліцензіатові відшкодування збитків, понесених Ліцензіатом
внаслідок порушення Субліцензіатом умов цього Договору.
4.6. Субліцензіат має право:
4.6.1. використовувати Програму для ЕОМ відповідно до умов цього Договору.
4.7. Ліцензіат зобов'язується:
4.7.1. передати Субліцензіату право використання Програми для ЕОМ (субліцензію);
4.7.2. забезпечити Субліцензіату можливість отримання від фахівців Ліцензіата консультацій
щодо встановлення, налагодження та експлуатації Програми для ЕОМ протягом усього
терміну дії цього Договору;
4.7.3. надати Субліцензіату можливість ознайомитися з інструкцією по встановленню
Програм для ЕОМ та посібником користувача шляхом розміщення цих документів на вебсайті Ліцензіата в глобальній мережі Інтернет за адресою «http://www.pfts.com/».
4.8. Ліцензіат має право:
4.8.1. здійснювати поточний контроль за використанням Субліцензіатом Програми для ЕОМ
у відповідності з умовами цього Договору;
4.8.2. розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення Субліцензіату
письмового повідомлення про розірвання Договору у випадках встановлення фактів
використання Субліцензіатом Програми для ЕОМ не відповідно до умов цього Договору або
зі способом використання Програми для ЕОМ, а також у випадку створення Субліцензіатом
перешкод для проведення Ліцензіатом контролю згідно з п. 4.8.1 цього Договору;
4.8.3. вимагати відшкодування збитків та/або сплати штрафу у випадках встановлення фактів
використання Програми для ЕОМ з порушенням умов цього Договору або способом
використання не передбаченим цим Договором.
4.9. Цим Субліцензіат погоджується, що в разі припинення дії Ліцензійного договору,
укладеного між Ліцензіаром та Ліцензіатом дія цього Договору автоматично припиняється.
4.10. При припиненні дії цього Договору Субліцензіат повинен негайно:
4.10.1. припинити використання Програми для ЕОМ;
4.10.2. забезпечити, щоб всі програмні компоненти Програми для ЕВМ були стерті або
видалені з будь-якого комп'ютерного обладнання, на якому вони зберігаються.
СТАТТЯ 5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір вступає в силу і стає обов'язковим для Сторін з моменту, вказаного у п. 6.4
ст. 6 цього Договору.
5.2. Цей Договір укладається на строк до 18 листопада 2013 року. Дія цього Договору
автоматично продовжується у разі продовження дії Ліцензійного договору, укладеного між
Ліцензіаром та Ліцензіатом; у цьому випадку дія цього Договору продовжується до дати
закінчення дії Ліцензійного договору.
5.3. Кожна зі Сторін має право достроково розірвати цей Договір шляхом направлення іншій
Стороні письмового повідомлення про розірвання Договору не пізніше, ніж за 30
календарних днів до передбачуваної дати розірвання Договору, за винятком випадків,
передбачених п.5.4 та п. 5.5 цієї статті, а також п. 7.4. ст. 7 та п. 8.3 ст. 8 цього Договору.
5.4. Підставою для дострокового припинення дії цього Договору є припинення дії
Ліцензійного договору між Ліцензіаром (ЗАТ ММВБ) та Ліцензіатом. Цей Договір припиняє
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свою дію починаючи з дати припинення дії Ліцензійного договору, згідно з яким
Ліцензіатові були надані права на використання Програмного забезпечення (ПЗ).
5.5. Підставою для дострокового припинення дії цього Договору є відключення
Субліцензіата від ПТК ПФТС у відповідності з умовами Договору про надання послуг ПФТС
між Субліцензіатом та Відкритим акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС». У
зазначеному випадку цей Договір припиняє свою дію починаючи з дати відключення
Субліцензіата від ПТК ПФТС.
5.6. Припинення (закінчення) терміну дії цього Договору тягне за собою припинення
зобов'язань Сторін, але не звільняє Сторони за Договором від відповідальності за його
порушення, якщо такі мали місце при виконанні умов цього Договору.
5.7. У випадку дострокового припинення дії цього Договору повторна передача
невиключного права (субліцензії) на використання Програм для ЕОМ (в т.ч. протягом одного
року) здійснюється на підставі нового Субліцензійного договору, укладеного між
Ліцензіатом та Субліцензіатом.
СТАТТЯ 6. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ (РОЯЛТІ) ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. Розмір винагороди (роялті) за надання Субліцензіату права використання одного
примірнику Програми для ЕОМ (субліцензії) за цим Договором визначений у сумі 1 (одна)
гривня на рік не залежно від фактичної кількості днів, протягом яких Субліцензіату на
підставі цього Договору було надано право на використання Програми для ЕОМ
(субліцензія) у календарному році. Виплата винагороди (роялті) за надання Субліцензіату
права використання Програм для ЕОМ (субліцензії) не є об'єктом оподаткування ПДВ.
6.2. Виплата винагороди (роялті) за надання права користування Програми для ЕОМ
(субліцензії) здійснюється Субліцензіатом у формі 100%-ної передплати за кожний
календарний рік шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок
Ліцензіата протягом 10 (Десяти) робочих днів з дати отримання відповідного рахунку від
Ліцензіата з зазначенням наступного призначення платежу: «Ліцензійний платіж за право
використання __(кількість)__ примірників Програми для ЕОМ «___(назва програми)___»
згідно з Субліцензійним договором».
6.3. Рахунок-фактура на оплату винагороди (роялті) за надання права використання
Програми для ЕОМ (субліцензії) за цим Договором надсилається Субліцензіату
(потенційному контрагенту) рекомендованим листом протягом:
6.3.1. 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання усного або письмового звернення від
особи, яка має чинний Договір про надання послуг ПФТС з ВАТ «Фондова біржа ПФТС» при укладенні Договору або намірі Субліцензіата отримати право використання додаткових
примірників Програм для ЕОМ;
6.3.2. 45 (сорока п’яти) робочих днів з початку календарного року – у другому та наступних
роках користування Субліцензіатом правом на використання Програми для ЕОМ
(субліцензією).
6.4. З моменту оплати потенційним контрагентом першого рахунку-фактури на сплату
винагороди (роялті) за надання права використання Програми для ЕОМ (субліцензії) цей
Договір про надання субліцензії на використання програми для електронних
обчислювальних машин автоматично вважається укладеним (відповідно до ч. 2 ст. 642
Цивільного кодексу України).
6.5. Ліцензіат має право не підписувати Акт про готовність до моменту оплати
Субліцензіатом винагороди (роялті) за надання Субліцензіату права використання Програми
для ЕОМ (субліцензії).
6.6. Розмір винагороди (роялті) за надання Субліцензіату права використання Програм для
ЕОМ (субліцензії) за цим Договором може бути змінений Ліцензіатом в односторонньому
порядку за рішенням уповноваженого органу ВАТ «Фондова біржа ПФТС». Рішення про
зміну розміру винагороди (роялті) набирає чинності за умови його оприлюднення на вебсайті Ліцензіата в глобальній мережі Інтернет за адресою «http://www.pfts.com/» не пізніше
ніж за 2 (два) місяці до дати набрання чинності. Крім того, інформація про зміну розміру
винагороди (роялті) за надання Субліцензіату права використання Програм для ЕОМ
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(субліцензії) доводиться до Субліцензіатів шляхом направлення на їх адресу письмового
повідомлення не пізніше ніж за 1 (один) місяць до дати набрання чинності відповідних змін.
СТАТТЯ 7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної
сили. Під обставинами непереборної сили розуміються обставини, які виникли після
укладення цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторона не могла
ні передбачати, ні запобігти розумними заходами. До таких подій надзвичайного характеру
відносяться: повінь, пожежа, землетрус чи інші явища природи, війни, військові дії, акти або
дії державних органів.
7.2. Сторона, яка бажає звільнитися від відповідальності через настання обставин
непереборної сили, зобов'язана негайно сповістити іншу Сторону про настання і припинення
цих обставин.
7.3. У випадках настання обставин непереборної сили, передбачених пунктом 7.1. цієї Статті,
термін виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на період часу, протягом
якого діють такі обставини та/або їх наслідки.
7.4. У випадках, коли зазначені в пункті 7.1. цієї Статті обставини та їх наслідки
продовжують діяти більше 3 місяців, або, коли при настанні даних обставин стає очевидним,
що вони та/або їх наслідки будуть діяти більше цього терміну, Сторони в можливо короткий
термін проведуть переговори з метою виявлення прийнятних для них альтернативних
способів виконання цього Договору та досягнення відповідної домовленості. При цьому
будь-яка Сторона може відмовитися від подальшого виконання цього Договору.
7.5. Ліцензіат не несе відповідальності за часткове або повне невиконання або неналежне
виконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо таке часткове або повне
невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором було викликано
збоями, несправностями і відмовами обладнання; збоями та/або помилками програмного
забезпечення; збоями, несправностями та/або відмовами систем зв'язку, енергопостачання,
якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору і не могли бути
передбачені Ліцензіатом заздалегідь.
СТАТТЯ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність згідно з діючим законодавством України.
8.2. У випадку несплати Субліцензіатом Ліцензіату винагороди (роялті) за надання права
використання Програми для ЕОМ (субліцензії) в термін, передбачений статтею 6 цього
Договору, Субліцензіат сплачує ліцензіатові пені в розмірі 0,5% (нуль цілих п’ять десятих
відсотка) річних від належної до оплати суми за кожний календарний день прострочення
сплати винагороди (роялті). Сплата пені не звільняє Субліцензіата від виконання своїх
зобов'язань за цим Договором.
8.3. Ліцензіат має право по закінченню 10 (десяти) календарних днів з дня несплати
Субліцензіатом винагороди (роялті) за надання права використання Програми для ЕОМ
(субліцензії) розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення
Субліцензіату копії письмового повідомлення про розірвання Договору з використанням
факсимільного зв'язку з подальшим обов'язковим відправленням оригіналу зазначеного
документа рекомендованим листом із зворотним повідомленням про вручення, або іншим
способом, який забезпечує підтвердження вручення кореспонденції Субліцензіату. Договір
вважається розірваним з моменту отримання Субліцензіатом повідомлення про розірвання
Договору. У цьому випадку, розірвання цього Договору не звільняє Субліцензіата від
виконання своїх зобов'язань, що виникли до розірвання цього Договору.
8.4. Сторони відповідають за дії своїх працівників, а також інших осіб, які отримали чи
мають доступ до Програми для ЕОМ, якщо ці дії спричинили невиконання або неналежне
виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.
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8.5. У випадках встановлення Ліцензіатом фактів використання Програми для ЕОМ з
порушенням умов цього Договору або способом використання, не передбаченим цим
Договором, Субліцензіат Ліцензіату сплачує штраф у розмірі 20 000 (Двадцять тисяч)
гривень.
8.6. З усіх питань, які не врегульовані цим Договором, але які прямо чи опосередковано
випливають з відносин Сторін по Договору, що зачіпають майнові інтереси та ділову
репутацію Сторін за Договором, маючи на меті захист їх охоронюваних законом прав та
інтересів, Сторони будуть керуватися нормами та положеннями чинного законодавства
України.
СТАТТЯ 9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Всі розбіжності між Сторонами, які можуть виникнути в процесі виконання цього
Договору, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.
9.2. Спори, щодо яких Сторони не дійшли згоди, передаються на розгляд Постійно діючого
Третейського суду при Асоціації «Перша фондова торгова система» у відповідності з його
Регламентом.
СТАТТЯ 10. ДОТРИМАННЯ РЕЖИМУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
10.1. Протягом терміну дії цього Договору та 3 (трьох) років після припинення його дії
кожна Сторона розглядає і захищає як конфіденційну всю інформацію, отриману в процесі
виконання цього Договору, а також зміст цього Договору.
10.2. Кожна зі Сторін зобов'язується використовувати конфіденційну інформацію виключно
в цілях виконання своїх зобов'язань за цим Договором і вживатиме всі необхідні дії, що
запобігатимуть розголошенню або протиправному використанню конфіденційної інформації.
10.3. Сторони зобов'язуються не передавати або іншим чином не розголошувати відомості,
які стали їм відомі про іншу Сторону, будь-яким третім особам без прямо вираженої вказівки
Сторони, що надала ці відомості в інтересах виконання цього Договору, або інших підстав,
передбачених законодавством України.
10.4. Сторони повинні забезпечити недоступність для третіх осіб конфіденційної інформації,
отриманої в ході виконання цього Договору, за винятком випадків, встановлених
законодавством України.
Реквізити Ліцензіата:
Найменування:
Місцезнаходження:
Ідентифікаційний код:
Поточний рахунок:
Банк:
МФО:

Відкрите акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»
01133, Україна, м. Київ, вул. Щорса, б. 31
21672206
26004014038016
Філія ВАТ «Укрексімбанк», м. Київ
380333

Голова ради директорів ВАТ «Фондова біржа ПФТС»

______________ Заря І.О.
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