
 
 

ЛІЦЕНЗІЙНА КАРТКА № ___ від  „__” ______ 20__ року 
 

на використання за функціональним призначенням  

 комп’ютерної програми, 

виключні майнові права на яку належать ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ» 
 

Ця Ліцензійна картка є документом, який свідчить про те, що особа, зазначена в ньому як Кінцевий корис-

тувач, за умови дотримання ним вимог Ліцензійної угоди кінцевого користувача (End User License Agreement, 

EULA), розміщеної на веб-сайті та доступної в мережі Інтернет за посиланням URL:http://www.masterbuh.com, є ле-

гальним користувачем зазначеної в цій Ліцензійній картці комп’ютерної програми, виключні майнові права інтеле-

ктуальної власності на яку належать ТОВ «МАСТЕР:ГЛОБАЛ». 

Ця Ліцензійна картка підтверджує право особи, яка зазначена в ньому як Кінцевий користувач, на викорис-

тання для власних потреб зазначеної в ній комп’ютерної програми виключно за функціональним призначенням у 

вигляді об’єктного коду на комп’ютері(ах), які контролюються таким Кінцевим користувачем.  
 

 

Вид Ліцензійної картки                                     ______________________________________________ 
(первинна або актуалізована або замінена; із зазначенням номеру та дати видачі попередньої Ліцензійної картки, за наявності такої) 

 

Вид Ліцензії та Строк дії Ліцензії                     визначаються у відповідності до пункту 2 та пункту 10  

Ліцензійної угоди кінцевого користувача (End User License  

Agreement, EULA), розміщеної на веб-сайті та доступної в мережі 

Інтернет за посиланням URL:http://www.masterbuh.com 
 

Найменування комп’ютерної програми……..__________________________________________________ 
(точна і повна назва комп’ютерної програми із зазначенням версії) 

Кількість робочих місць………………………______________________________________________ 

(кількість комп’ютерів, що контролюються Кінцевим користувачем, на яких одночасно може бути запущена комп’ютерна програма) 

 

 

Ліцензіар …........................................................Товариство з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР:ГЛОБАЛ» 

(юридична особа, яка зареєстрована та веде діяльність у відповід-

ності до законодавства України; ідентифікаційний код: 41516058); 

місцезнаходження: вулиця Петра Радченка, 27, офіс 104, м. Київ, 

03037, Україна; 

тел.: (+380-44)-249-97-64; e-mail: global@masterbuh.com 
 

Кінцевий користувач ……………………..…..___________________________________________________ 
(точне і повне найменування Кінцевого користувача або його П.І.Б.) 

(ідентифікаційний код: ___________________; місцезнаходження:  

вулиця _______________, _________, офіс ______, ____________, 

____________, Україна)  

тел.: (+380-__)-___-__-__; e-mail: ___________@_______.____.___ 
 

Підстава для видачі/актуалізації/заміни 

цієї Ліцензійної картки ............................................пункт 9 (або пункт 20) Ліцензійної угоди кінцевого користувача 

(End User License Agreement, EULA), розміщеної на веб-сайті та 

доступної в мережі Інтернет за посиланням 

URL:http://www.masterbuh.com 
 


