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Умови Користування 

ВСТУП 

Компанія ТОВ «САБІТ КО» (ЄДРПОУ 34952241) визначає, що даний веб-сайт (далі 

"Сайт"), включаючи всю інформацію, документацію, тексти, директорії, дані, графічні 

образи, способи взаємодії, файли, фотографії, відео, графіку, музику, звуки, програмне 

забезпечення та послуги, доступні через Сайт (всі разом далі "Контент"), якими Ви 

можете скористатися, є предметом постанов і умов користування, прописаних в даному 

документі або зміни до цього документа (всі разом далі "Умови користування" ).  

ПРИЙНЯТТЯ УМОВ КОРИСТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 

КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ  

Ваші відвідини і використання Сайту будь-яким способом, включаючи використання або 

завантаження будь-якого Контенту або просто навігацію по Сайту, означає прийняття 

Вами Умов користування. Якщо Ви не згодні з цими Умовами Користування, будь ласка, 

не користуйтеся Сайтом. Якщо Ви порушили будь-яке з постанов цих Умов 

Користування, Вам буде відмовлено в подальшому доступі до Сайту, а будь-який 

Контент, скачаний або роздрукований з порушенням Умов користування, підлягає 

негайному знищенню. Ми залишаємо за собою право на наш розсуд змінювати і 

переглядати Умови Користування. Користування Вами Сайтом після публікації змін Умов 

Користування означає прийняття вами даних змін.  

АВТОРСЬКІ ПРАВА 

Ви визнаєте і погоджуєтеся, що весь Контент, доступний на Сайті, є власністю ТОВ 

«САБІТ КО» і захищається законами про авторські права, торгову марку, патент, 

інтелектуальної власності та іншими законами про право власності. Наприклад, ТОВ 

«САБІТ КО» є власником авторських прав на весь оригінальний Контент, а також на 

способи вибору, організації і оформленні Контенту. Контент, який надається третьою 

стороною і розміщений на Сайті, є власністю третьої сторони. Зовнішній вигляд сайту, 

включаючи поєднання кольорів, форму кнопок і інших графічних елементів, також є 

атрибутом торгових марок ТОВ «САБІТ КО».  

КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ 

Ви можете використовувати Сайт та його Контент тільки в особистих цілях, для 

отримання інформації або в розважальних цілях, із застереженням, що вони є законними. 

Використовуючи Сайт, Ви приймаєте умова не відтворювати, публікувати, 

демонструвати, кадрувати, завантажувати, передавати, змінювати, передавати в оренду 

або тимчасове користування, продавати, асигнувати, здійснювати дистрибуцію, 

здійснювати реінжиніринг, пристосовувати, редагувати, поширювати і передавати твір на 

основі Сайті або його Контенту , якщо тільки Ви не володієте особливими правами на дані 

дії. Ви також не маєте в права, інакше як з письмового згоди ТОВ «САБІТ КО», і 

користування в особистих цілях, зберігати, відтворювати, передавати, виставляти на 

публічний огляд, публічно демонструвати, здійснювати дистрибуцію, публікувати, 

озвучувати в засобах масової інформації Контент сайту , включаючи, без обмежень, радіо, 

http://www.bricscad-ukraine.com.ua/


  ТОВ «Сабіт Ко» 
Tel. +38(091) 481-00-15 

  www.bricscad-ukraine.com.ua 
 

телевізійні та іншої аудіовізуальний контент ресурсів, доступних на або через Сайт (далі 

Ресурси), або будь-які частини ресурсів, в електронній або будь-який інший формі. Будь-

яка частина Ресурсів, яка була завантажена або іншим чином відтворена із задіянням 

Сайту, може зберігатися Вами тільки обмежений проміжок часу. Систематичне вилучення 

даних або іншої інформації Ресурсів, а також використання отриманих даних, прямо або 

побічно, для створення та накопичення колекції, бази даних або директорії без письмової 

згоди на це з боку ТОВ «САБІТ КО» є незаконним, і Ви не маєте права використовувати 

технології і автоматичні пристрої з вилучення інформації, або інші способи збору даних 

щодо Сайту.  

Ви не маєте права публікувати або поширювати в суспільстві, вивантажувати на Сайт, або 

завантажувати ті частини Сайті або Контенту, які (i) порушують будь-яким чином права 

інших людей, включаючи, без обмежень, права власності та торгової марки, (ii) є 

незаконними, носять загрозливий характер, образливими, наклепницькими, такими, що 

порушують права на конфіденційність або гласність, є вульгарними, ганьблять, або 

неприйнятними на інших підставах, (iii) заохочують поведінку, що веде до 

правопорушень, (iv) тягнуть громадянську відповідальність або (v) будь-яким чином 

ведуть до порушення законності. Ви єдино відповідальні за прийняття рішення чи 

публікація або поширення порушувати вищезгадані умови або будь-які державні закони. 

Ви єдино відповідальні за наслідки, що випливають з порушення закону про авторські 

права, торгової марки або інших прав власності, чи шкода, завдана контентом, який ви 

завантажили, опублікували або поширили. Ви також не можете робити дії, які, на думку 

ТОВ «САБІТ КО», обмежують або перешкоджають відвідування Сайту, включаючи, без 

обмежень, всі загальнодоступні ресурси. 

Ви не можете збирати і використовувати з метою розсилки спаму, таку інформацію як 

адреси електронної пошти, імена користувачів, або контактну інформацію користувачів 

Сайту. 

Деякі опції Сайту, наприклад, розділ завантаження вимагають реєстрації. Ви згодні 

надавати тільки точну, повну та відповідає дійсності, а також періодично оновлювати дані 

про себе. Ви не маєте права використовувати ім'я і атрибути, що належить іншому 

користувачеві, або порушують закони про інтелектуальну власність, або розглядаються 

ТОВ «САБІТ КО» як образливі.  

Використання деяких опцій і всього програмного забезпечення, доступного на Сайті, 

регулюється окремою угодою і / або ліцензуванням. Ви не маєте права користуватися 

такими опціями або програмним забезпеченням, якщо ви не підкоряється постановам 

угоди / ліцензії. 

Якщо Ви завантажуєте або купуєте програмне забезпечення на Сайті, ТОВ «САБІТ КО» 

залишає за собою право запитувати загальну інформацію про Вас. 

Як клієнт ТОВ «САБІТ КО», Ви згодні отримувати по електронній пошті інформацію про 

вихід оновлень і нових продуктів компанії ТОВ «САБІТ КО», а також інформацію 

рекламного характеру. 

ТОВ «САБІТ КО» буде періодично посилати Вам по електронній пошті інформацію, що 

стосується нових версій, або іншу інформацію, що має відношення до купленого 

продукту, а також рекламну інформацію. Ви можете в будь-який час відмовитися від даної 
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послуги, слідуючи інструкціям по посиланню в листі, або звернутися до нас через форму 

зворотного зв'язку, розміщену на сторінці https://bricscad-ukraine.com.ua/contacts/, з 

проханням видалити Ваші дані з списку розсилки. В цьому випадку Ваша інформація буде 

зберігатися в базі даних ТОВ «САБІТ КО», але компанія не буде висилати Вам 

інформаційних листів до тих пір, поки Ви не зміните свої переваги з даного питання. 

Ви погоджуєтеся, що залишені Вами відгуки про продукти і сервіси ТОВ «САБІТ КО» 

можуть бути опубліковані на сайтах ТОВ «САБІТ КО» і використані в комерційних цілях, 

в тому числі в рекламі ТОВ «САБІТ КО» без Вашої додаткової згоди. 

МОНІТОРИНГ 

ТОВ «САБІТ КО» має право, але не обов'язок, здійснювати моніторинг Контенту на Сайті, 

включаючи, без обмежень, розділи, де проходить скачування, з метою контролю над 

виконанням Умов користування та інших правил. ТОВ «САБІТ КО» має право на власний 

розсуд редагувати, видаляти або Контент, наданий на Сайт. Без попереднього 

попередження і накладення будь-яких обмежень, ТОВ «САБІТ КО» має право, але не 

обов'язок, видаляти з Сайту Контент, який, на її думку, порушує Умови Користування або 

з яких-небудь причин є неприйнятним або застарілим. Користувачі єдино відповідальні за 

зміст наданого ними контенту. Ви визнаєте, що ТОВ «САБІТ КО» не бере на себе 

відповідальність за поведінку, дії або бездіяльність в рамках публічних розділів Сайту.  

САЙТИ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ, ЇХ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І 

КОНТЕНТ  

Сайт може містити посилання на директорії, або іншим чином забезпечувати Ваш доступ 

до Інтернет-ресурсів. Ці сайти можуть містити або демонструвати інформацію або 

матеріали, які деякі люди можуть розглядати як недоречні, образливі, або неприйнятні. 

Такі сайти не контролюються ТОВ «САБІТ КО», і Ви визнаєте, що ТОВ «САБІТ КО» не 

несе відповідальності за виконання закону про авторські права, точність, легальність, 

благопристойність або інші аспекти, пов'язані з контентом таких сайтів. Сайт може також 

надавати можливості для скачування матеріалів або програмного забезпечення третіх 

сторін. ТОВ «САБІТ КО» не бере участі у створенні або спонсорування матеріалів третіх 

сторін, і якщо Ви завантажуєте матеріали третіх сторін, Ви робите це під свою 

відповідальність. У разі якщо Ви плануєте завантажити подібні матеріали або продукти, 

уважно ознайомтеся з інформацією по ліцензуванню та захисту авторських прав третьої 

компанії.  

ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ  

САЙТ І ВЕСЬ КОНТЕНТ НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є", З УСІМА МОЖЛИВИМИ недоліків і 

недоліків. НІ ТОВ «САБІТ КО», АБО ЇЇ ЛІЦЕНЗІЙ НІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ ДАЮТЬ 

ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, АБО ПЕРЕДБАЧУВАНИХ, У ТОМУ ЧИСЛІ ГАРАНТІЇ, ЩО 

САЙТ І КОНТЕНТ НЕ МІСТЯТЬ ДЕФЕКТІВ, вірусів І здатність функціонувати БЕЗ 

ВИНИКНЕННЯ ПОМИЛОК І БЕЗПЕРЕБІЙНОЮ, А ТАКОЖ, ЩО ВОНИ 

ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ ВСІМ ВАШИМ ВИМОГАМ, АБО ЩО ВИНИКАЮТЬ ПОМИЛКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВО БУДУТЬ ВИПРАВЛЕНІ, ЩО САЙТ І КОНТЕНТ є популярним, 

ЯКІСНИМИ, ТОЧНИМИ, задовольняє певні ПОТРЕБНОСТЯM І не порушують чинного 

ПРАВИЛ, ЗА ВИНЯТКОМ, ЯКЩО ТАКІ ГАРАНТІЇ НЕМОЖЛИВО НЕ НАДАВАТИ. 
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КОНТЕНТ САЙТУ НАДАЮТЬСЯ ТІЛЬКИ В ЗАГАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦІЛІ ТА 

НЕ Є ЮРИДИЧНОЇ АБО ІНШОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЄЮ, АБО ДУМКОЮ 

ТАКИХ. ВАМ СЛІД ЗВЕРНУТИСЯ до відповідних фахівців ЗА КОНСУЛЬТАЦІЄЮ З 

УРАХУВАННЯМ ВАШОГО СИТУАЦІЇ. 

ВИ КОРИСТУЄТЕСЯ САЙТ ТІЛЬКИ ПІД СВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.  

ДОГОВОРНОЕ ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН НІ ТОВ «САБІТ КО», АБО ЇЇ компаньйонів, ДИРЕКТОРА, 

ПРАЦІВНИКИ, дистрибутор, ПОСТАЧАЛЬНИКИ, АГЕНТІВ АБО АГЕНТИ (ВСЕ 

РАЗОМ ДАЛІ "ТОВ« САБІТ КО »ГРУПА") НЕ БУДУТЬ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЗА ПРЯМІ, специфічність, ВИПАДКОВІ, є СЛІДСТВОМ, ВИПАДКОВИМИ ТИПОВИЙ 

ЗБИТКИ, їх вабить ВИКОРИСТАННЯМ АБО НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ 

САЙТУ АБО КОНТЕНТУ. ДАНІ ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДІЄ 

НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ Є відповідних гарантії СЛІДСТВОМ КОНТРАКТУ, 

ПРАВОПОРУШЕНЬ, зневага ОБОВ'ЯЗКАМИ, ОБ'ЄКТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА 

ІН., НАВІТЬ У ВИПАДКУ ЯКЩО ТОВ «САБІТ КО» БУЛА ПРЕДУПРЕДЖЕНА Про 

ймовірність такого збитку. ДЕЯКІ ЮРИСДИКЦІЯХ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВІДМОВА ВІД 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА Випадково чи є закономірним шкоди, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ТОВ «САБІТ КО» ГРУПИ В ТАКИХ ВИПАДКАХ обмежується НА СТІЛЬКИ, НА 

СКІЛЬКИ ДОЗВОЛЯЄ ЦЯ ЮРИСДИКЦІЯ. На додаток до цього, НІ ЗА ЯКИХ 

ОБСТАВИН, ТОВ «САБІТ КО» ГРУПА НЕ БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ЗБИТКИ, ЯКІ ПРЯМІ АБО ПОБІЧНІ ПРЕТЕНЗІЇ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ТА 

ДОВІРИ контент, ТОВАРУ ЧИ ПОСЛУГУ, доступною НА САЙТІ АБО ЧЕРЕЗ 

ЗОВНІШНІЙ САЙТ, ПОСИЛАННЯ НА якого опублікований на САЙТІ.  

КОМПЕНСАЦІЯ 

На вимогу ТОВ «САБІТ КО», Ви погоджуєтеся захистити ТОВ «САБІТ КО», її 

засновників, партнерські компанії, їх працівників, підрядників, чиновників і директорів 

від домагань на відшкодування витрат, пов'язаних із судовими процедурами, що 

випливають з використання Вами Сайту поза відповідності з умовами Користування. ТОВ 

«САБІТ КО» залишає за собою право, за свій рахунок брати на себе захист і контроль у 

справі, в якому Ви несете зобов'язання по компенсації, в разі якщо Ви кооперіруетесь з 

ТОВ «САБІТ КО», відстоюючи можливу позицію захисту.  

МІЖНАРОДНЕ КОРИСТУВАННЯ  

ТОВ «САБІТ КО» не стверджує, що Контент Сайту є доступним і придатним для 

використання поза межами Росії. Доступ до Контенту на територіях, де вміст Контенту є 

нелегальним, заборонений. Користувачі, які відвідують Сайт, перебуваючи поза межами 

України, роблять це з власної ініціативи і єдино відповідальні за дотримання місцевих 

законів.  

ЧАСТКОВІСТЬ И ЦІЛІСТНІСТЬ 

Якщо не визначено інакше, дана угода становить цілісне угоду між Вами і ТОВ «САБІТ 

КО» щодо Сайту і скасовує дію всіх попередніх і заходів на перехідний період і 
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пропозицій (усних, письмових або електронних) між Вами і ТОВ «САБІТ КО» щодо 

Сайту. Якщо будь-яка частина цих Умов Користування є не має законної сили і не може 

бути здійснена, ця частина повинна бути витлумачена в рамках існуючого закону 

максимально близько до первинних намірів сторін, а решта повинна залишатися яка має 

повну законною силою.  

ЗАВЕРШЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ  

ТОВ «САБІТ КО» залишає за собою право на власний розсуд обмежувати Ваш доступ до 

Сайту, частково або повністю, з або без повідомлення.  

КОНТАКТИ 

Щоб отримати допомогу, пов'язану з використанням продуктів ТОВ «САБІТ КО», або для 

отримання дозволу на використання матеріалів Сайту, що належать ТОВ «САБІТ КО», 

перейдіть за посиланням https://bricscad-ukraine.com.ua/contacts/ 
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