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У наведеному нижче списку визначені додаткові умови використання, які стосуються певних Продуктів. У 
кожному списку Продуктів є одна або більше приміток, які стосуються певного Продукту. Ці примітки 
доповнюють умови цієї Угоди. Визначення кожної примітки наведено в кінці списку. Якщо у відповідному 
Документі на оформлення замовлення не зазначено інше, для розширень Продукту чинна та ж область 
використання, що й для відповідного Продукту. 
 
Продукти для настільних комп’ютерів 
▪ ArcGIS Desktop (версії Advanced, Standard або Basic) (26) 
▪ ArcGIS Earth (20, 65) 
▪ ArcGIS Explorer Desktop (20) 
▪ ArcGIS for AutoCAD (20) 
▪ ArcPad (13) 
▪ ArcReader (20) 
▪ ArcGIS для особистого використання (3, 26) 
 
Серверні продукти 
▪ ArcGIS Enterprise 
 — Версія Standard або Advanced (17; 21; 23; 31; 87) 
 — Workgroup версія Standard або Advanced (21; 23; 28; 29; 30; 87) 
 — ArcGIS GIS Server (версія Standard або Advanced) (31) 
 — ArcGIS GIS Server Basic (31, 39) 
 — ArcGIS GIS Server Workgroup (версія Standard або Advanced) (28; 29; 30) 
 — ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39) 
 — ArcGIS for Maritime: сервер (2) 
▪ Додаткові сервери для розширення можливостей ArcGIS Enterprise: 
 — ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server та ArcGIS Notebook Server 

Standard (31) 
▪ Додаткові сервери для розширення можливостей ArcGIS Enterprise Workgroup: 
 – ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server та ArcGIS Notebook Server 

Standard (4) 
▪ Esri Business Analyst for Server 
 — Workgroup (28; 29; 30; 31; 39) 
 — Enterprise (31; 39) 
▪ World Geocoder для ArcGIS Basic (67) 
 
Інструменти розробника 
▪ AppStudio для ArcGIS Standard (11, 16, 19) 
▪ ArcGIS Runtime SDK для Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt або WPF (16; 19) 
▪ ArcGIS Runtime для Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt або WPF 
 — Lite (15) 
 — Basic або Standard (1, 15, 18) 
 — Advanced (15, 18) 
▪ ArcGIS Engine Developer Kit і розширення (16, 19, 22, 26) 
▪ ArcGIS Engine для Windows/Linux і розширення (15; 22; 26) 
▪ ArcGIS Web API для JavaScript (16; 64) 
▪ Передплата ArcGIS Developer (24; 26; 77) 
▪ Esri CityEngine SDK і Procedural Runtime (19, 84) 
▪ Esri File Geodatabase API (47) 
 
Мобільні продукти 
▪ Navigator для ArcGIS (14) 
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Інше 
▪ ArcGIS Hub (85) 
▪ ArcGIS Indoors (86) 
▪ ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74) 
▪ Insights for ArcGIS (17) 
 
Онлайнові Служби 
▪ Передплата на розгортання ArcGIS Online Developer надається в межах передплати на ArcGIS 

Developer: 
  + безкоштовна передплата (66; 68; 75; 76; 79; 81) 
  + платна передплата (66; 68; 75; 76; 79) 

— Освітні програми (безкоштовні або платні передплати) (66; 68; 70; 71; 75; 76; 79; 81) 
— Програми для неурядових/некомерційних організацій, для преси та медійних організацій 

(безкоштовні або платні передплати) (66; 68; 70; 71; 72; 75; 76; 79; 81) 
▪ Оформлення передплати на ArcGIS Online доступно в багатьох Комерційних програмах. 
 — Комерційна роздрібна торгівля, застосування для комерційних підприємств; державні програми 

(66; 68; 69; 70; 77; 78; 82) 
 – Освітні програми (66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82) 
 — Некомерційні програми (66; 68; 69; 70; 71; 78; 81; 82) 
▪ Publi c Plan (66, 68, 74, 75, 76, 80, 81) 
 Ці додаткові права отримують клієнти, що належать до таких категорій: 
 – Комерційна роздрібна торгівля (72) 
 – Застосування для комерційних підприємств (72)  
 – Державні програми (72)  
 – Програми для неурядових/некомерційних організацій (72)  
 – Програми для преси та медійних організацій (72) 
 — Освітні програми (71) 
▪ Передплата ArcGIS AEC Project Delivery Subscription (83) 
 
Примітки: 

1. Не можна використовувати для редагування бази геоданих у редакції Enterprise через 
Direct Connect. 

2. Не для використання в навігації. 
3. Ліцензія лише на особисте некомерційне використання. 
4. – Обмежено до 1 чотириядерного сервера. 
 – Можна інсталювати на окремій апаратній платформі. 

5–10. Зарезервовано. 
11. На програмні додатки, розроблені за допомогою AppStudio for ArcGIS Standard, поширюються 

умови використання ArcGIS Runtime Standard Level. 
12. Зарезервовано. 
13. Ліцензовано як Ліцензія для подвійного використання. 
14. Може використовуватися для навігаційних цілей. 
15. Ліцензовано як Ліцензія на розгортання. 
16. Клієнт може використовувати пакети розробника прикладних програм (SDK) або програмні 

інтерфейси застосувань (API) для створення Спеціалізованих програмних додатків і 
розповсюдження й ліцензування цих Спеціалізованих програмних додатків кінцевим користувачам 
для використання будь-де, де це не заборонено правилами щодо експорту. 

17. Клієнт не повинен перерозподіляти Oracle JDBC Driver або його документацію, яка входить до 
складу цього Продукту. Oracle є третьою стороною-вигодонабувачем згідно цієї Угоди щодо 
Oracle JDBC Driver. 

18. Ліцензія на розгортання видається на один Спеціалізований програмний додаток для одного 
комп’ютера та призначена для додатків що працюють в автономному режимі. 

19. Не дозволяється використовувати ліцензію для розробки Спеціалізованих програмних додатків для 
використання в Інтернеті або на сервері. 

20. Ліцензовано як Ліцензія на перерозподіл. 
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21. Умови використання для Ліцензій Зареєстрованого користувача див. в Генеральній угоді 
http://www.esri.com/legal/software-license.  

22. а) Кінцевий користувач повинен отримати ліцензію на Програмний продукт ArcGIS Engine for 
Windows/Linux або на інший Програмний продукт ArcGIS Desktop (Basic, Standard або 
Advanced), щоб отримати права на запуск ArcGIS Engine на 1 комп’ютері; 

 б) Розширення ArcGIS Engine for Windows/Linux не можна використовувати спільно із програмою 
ArcGIS Desktop для запуску Спеціалізованих програмних додатків ArcGIS Engine. В одного 
користувача на 1 комп’ютері може бути встановлено кілька Спеціалізованих програмних 
додатків ArcGIS Engine для використання цим одним користувачем. 

23. Передавання даних між системами 
a. Клієнт може використовувати базовий ідентифікатор для доступу до служби для забезпечення 

одностороннього, з доступом лише для читання, обміну даними між системами від ArcGIS 
Enterprise до іншої сторонньої, корпоративної бізнес-системи (систем) в організації Клієнта. 
Клієнт може використовувати Облікові дані Зареєстрованого користувача рівня «Читач» або 
Облікові дані Зареєстрованого користувача рівня 1 як базовий ідентифікатор для доступу до 
служби, допоки компанія Esri не запровадить дійсні облікові дані для доступу до служби. 
Конкретні Облікові дані Зареєстрованого користувача рівня «Читач» або Облікові дані 
Зареєстрованого користувача рівня 1, що використовуються як базовий ідентифікатор для 
доступу до служби, можуть застосовуватися лише для цілей інтеграції між системами та не 
можуть також застосуватися Зареєстрованим користувачем для доступу до системи. 

b. Клієнт може використовувати стандартний ідентифікатор для доступу до служби для 
забезпечення двостороннього, з можливістю читання і запису, обміну даними між системами 
між ArcGIS Enterprise та іншою сторонньою,  корпоративною бізнес-системою (системами) в 
організації Клієнта. Клієнт може використовувати Облікові дані Зареєстрованого користувача 
рівня «Редактор» (або вище) чи Облікові дані Зареєстрованого користувача рівня 2 як 
стандартний ідентифікатор для доступу до служби, допоки компанія Esri не запровадить дійсні 
Облікові дані для доступу до служби. Конкретні Облікові дані Зареєстрованого користувача 
рівня «Редактор» (або вище) чи Облікові дані Зареєстрованого користувача рівня 2, що 
використовуються як стандартний ідентифікатор для доступу до служби,  можуть 
застосовуватися лише для цілей інтеграції між системами та не можуть також застосуватися 
Зареєстрованим користувачем для доступу до системи. 

24. Програмний продукт можна використовувати лише для розробки, тестування й демонстрації 
прототипу Спеціалізованого програмного додатку, а також для створення кешів карти. Клієнт може 
використовувати Спеціалізовані програмні додатки та кеш-карти з ліцензіями ArcGIS Enterprise 
Staging Server та ліцензіями на розгортання сервера. Програмний продукт і Дані можна 
встановлювати на багатьох комп’ютерах для використання будь-якими передплатниками ArcGIS 
Developer версії Builder або вищої; на всі інші Програмні продукти надається Ліцензія на одноосібне 
використання. 

25. Зарезервовано. 
26. База геоданих обмежується 10 гігабайтами даних Клієнта. 
27. Зарезервовано. 
28. Програмні додатки, які не входять до складу ArcGIS Enterprise Workgroup або ArcGIS GIS Server 

Workgroup, можуть паралельно використовувати не більше 10 (десятьох) кінцевих користувачів 
одночасно. Це обмеження включає використання Програмних продуктів ArcGIS Desktop, ArcGIS 
Engine і програмних додатків третіх сторін, які напряму підключаються до бази геоданих ArcGIS 
Enterprise Workgroup або ArcGIS GIS Server Workgroup. Обмежень щодо кількості підключень із 
боку веб-застосувань немає. 

29. Для Програмного продукту потрібна підтримувана версія SQL Server Express. Список версій, що 
підтримуються, розміщено в системних вимогах продукту на веб-сайті компанії Esri. 

30. Максимальний обсяг даних Клієнта обмежується 10 гігабайтами. Усі компоненти мають бути 
інстальовані на єдиному сервері.  

31. Включає Ліцензію на відновлення. 
32. Зарезервовано. 

33–38. Зарезервовано. 
39. Не дозволяється використовувати з ArcGIS GIS Server Basic та ArcGIS GIS Server Workgroup Basic 

жодну з функцій редагування ArcGIS GIS Server. 

http://www.esri.com/legal/software-license
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40–46. Зарезервовано. 
47. Клієнт може розробляти та розповсюджувати серед своїх кінцевих користувачів Спеціалізовані 

програмні додатки, що використовують Esri File Geodatabase API. 
48–53. Зарезервовано. 

54. Зарезервовано. 
55–63. Зарезервовано. 

64. Спеціалізовані програмні додатки для веб-розгортання необхідно використовувати з іншими 
Продуктами Esri. Технології сторонніх виробників можуть також використовуватися разом зі 
Спеціалізованими програмними додатками, якщо такі Спеціалізовані програмні додатки завжди 
використовуються спільно із Продуктами Esri. 

65. Можна використовувати лише в поєднанні з іншими Продуктами Esri. Технології сторонніх 
виробників також можна використовувати разом з ArcGIS Earth, якщо ArcGIS Earth завжди 
використовується в поєднанні з іншими Продуктами Esri. 

66. Зберігати результати геокодування, згенеровані службою World Geocoding Service, можуть лише 
клієнти з активною передплатою на ArcGIS Online.  

67. Обмежено до 250 000 000 геокодів на один рік передплати. 
68. Клієнт має право використовувати дані, доступні через службу Infographics Service, лише для 

відображення та не може зберігати будь-які дані, доступні через цю службу. 
69. Можуть використовуватися в будь-яких бізнес-цілях організації Клієнта. 
70. Можуть використовуватися в цілях розробки й тестування організації Клієнта. 
71. Можуть використовуватися в навчальних цілях в освітніх організаціях. 
72. Можуть використовуватися для внутрішніх бізнес-цілей організації Клієнта. 
73. Зарезервовано. 
74. Можуть використовуватися для особистих цілей. 
75. Клієнт може надавати третім сторонам доступ до Спеціалізованих програмних додатків лише 

шляхом їхнього публічного поширення з використанням Інструментарію поширення. Клієнт не має 
права використовувати цю передплату для застосування Спеціалізованого програмного додатку у 
власних внутрішніх комерційних цілях за винятком випадків, коли Клієнт являє собою освітню 
установу, що використовує Спеціалізований програмний додаток виключно для цілей викладання, 
кваліфіковану неурядову/некомерційну організацію, орган преси чи медійну організацію. 

76. Клієнту не дозволено створювати приватні групи або брати участь у будь-яких приватних групах. 
77. Включає ліцензію на Комерційне розгортання програмних застосувань, яка дозволяє Клієнту 

надавати доступ до Спеціалізованих програмних додатків третім сторонам за плату. 
78. Клієнт не може використовувати цю передплату для створення приватних груп або участі в них. 
79. Обмеження кожної передплати становить 1 000 000 транзакцій геопошуку на місяць разом із 

Передплатою Клієнта. До транзакцій належать транзакції даних базових карт і геопошуку. Одна 
транзакція даних базових карт еквівалентна восьми запитам на фрагмент розміром 256 x 256. 
Одна транзакція геопошуку еквівалентна одній адресі або місцеположенню. Якщо результати 
збережено в якийсь спосіб (наприклад, після пакетного геокодування), збережені результати не 
враховуються в ліміті транзакцій. Однак зберігання витрачає Кредити на обслуговування. 

80. Може бути дозволено надавати зареєстрованим студентам освітніх установ прямий доступ до 
Онлайнових служб і спільний доступ до передплати більше ніж 1 зареєстрованому студенту 
виключно з навчальною метою. 

81. Клієнт не може робити Спеціалізовані програмні додатки доступними для третіх сторін на платній 
основі. 

82. Зареєстрований користувач може вбудувати Облікові дані Зареєстрованого користувача в 
сценарій ArcGIS API для Python виключно для автоматизації робочого циклу, яким має 
користуватися виключно Зареєстрований користувач, чиї Облікові дані Зареєстрованого 
користувача вбудовано в сценарій. 

83. Клієнт може використовувати окрему підписку AEC Project Delivery Subscription для кожного 
замовника такого Клієнта (“Замовник”). Клієнт може (і) використовувати підписку AEC Project 
Delivery Subscription виключно для співпраці з його Замовником в рамках роботи над проектом; та 
(іі) надавати Замовнику доступ Зареєстрованого користувача до підписки AEC Project Delivery 
Subscription для надання можливості Замовнику отримувати доступ до підписки AEC Project 
Delivery Subscription для співпраці в рамках роботи над проектом, який Клієнт виконує для 
Замовника. Замовник не може використовувати Ліцензію Зареєстрованого користувач для будь-
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яких інших цілей. Клієнт несе виключну відповідальність за дотримання Замовником цих Умов 
використання та повинен забезпечити припинення використання Замовником підписки AEC Project 
Delivery Subscription після завершення проекту. 

84. Не включає ліцензію на розгортання для комерційного використання. Включає ліцензію на 
розгортання для некомерційного або освітнього використання. 

85. Ліцензії та передплати на програмні продукти, до входять до складу ArcGIS Hub, можуть 
використовуватися тільки для підтримки ініціатив спільнот, дозволених ArcGIS Hub. Клієнт може 
дозволити третім сторонам ставати Зареєстрованими користувачами ArcGIS Hub з єдиною 
метою — для участі в діяльності спільноти. Клієнти можуть дозволяти працівникам, агентам, 
консультантам або підрядникам ставати Зареєстрованими користувачами ArcGIS Hub з єдиною 
метою — для адміністрування, налаштування, забезпечення та підтримки ініціатив спільноти через 
ArcGIS Hub. Будь-яке інше використання ліцензій і передплат на програмні продукти, що входять 
до складу ArcGIS Hub, заборонено. 

86. Клієнт може використовувати ліцензії та передплати на програмні продукти, що входять до складу 
ArcGIS Indoors, лише для реалізації можливостей ArcGIS Indoors, визначених у Документації для 
ArcGIS Indoors. Будь-яке інше використання ліцензій і передплат на програмні продукти, що 
входять до складу ArcGIS Indoors, заборонено. 

87. Доступ до послуг керування посилками Parcel Fabric, які надає ArcGIS Enterprise, дозволено лише 
через ArcGIS Pro Standard і ArcGIS Pro Advanced. 

 
 
 


