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ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАГАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

(Версія IGUP: 07012023) 

 

Ця Інформаційна політика та політика щодо загального використання містить додаткові умови 

та положення стосовно використання технологій UPS та інформації, отриманої за допомогою технологій 

UPS згідно з Договором про користування комплексом технічних засобів (КТЗ) UPS («Договір»), 

зокрема права кінцевих користувачів.  Ця Інформаційна політика та політика щодо загального 

використання є частиною Договору про користування комплексом технічних засобів (КТЗ) UPS та 

включена до нього за допомогою посилання, який доступний за адресою 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/UTA_UK.pdf>. Терміни з великої літери, що 

використовуються, але не визначені в цій Політиці, мають значення, визначені в Загальних умовах та 

положеннях або Угоді про права кінцевого користувача. 

 

1 Доступ та використання інформації. 
 

1.1 Обмеження для використання Інформації.  

(a) Використання інформації.  Ви можете використовувати Інформацію (крім 

Інформації, яку Ви отримуєте як Постачальник послуг, та Інформації 3PL) для власних внутрішніх 

цілей.  Без обмеження вищезазначеного, Ви не маєте право використовувати інформацію: (i) для 

підтримки будь-якого бізнесу, спрямованого на надання транспортних або транспортно-інформаційних 

послуг третім особам; (ii) у переговорах щодо надання послуг або тарифів (прямо чи опосередковано) 

для отримання транспортних або логістичних послуг від UPSI або будь-якої третьої особи; (iii) для 

порівняння тарифів на відправлення та термінів доставки з тарифами на відправлення або термінами 

доставки будь-якої третьої особи, яка не є Членом групи UPS..  Інформація не можна змінювати, її 

потрібно використовувати в повному обсязі. 

(b) Розкриття інформації.  Ви не маєте права розголошувати інформацію, окрім 

випадків, явно виражених у розділі 1.1 (b) та 1.2 (b) нижче.  Ви маєте право розкривати Інформацію 

(окрім Інформації, яку Ви отримуєте як Постачальник послуг, та Інформації 3PL) своїм Афілійованим 

особам та Особам, що мають належні законні підстави для отримання відповідної Інформації 

(наприклад, відправникові, одержувачеві або третій особі, що здійснює оплату). При цьому Ви 

зобов’язані доручити своїм Афілійованим особам та отримати від всіх інших Осіб, що є одержувачами 

інформації відповідно до цього положення, зобов’язання використовувати Інформацію з дотриманням 

усіх встановлених цим Договором обмежень.  Ви несете відповідальність за будь-яке використання або 

розкриття Інформації особами, яким Ви надаєте доступ до Інформації.  Ви маєте право розкривати або 

доручити UPS розкривати Інформацію Постачальникові послуг, якщо (i) між Постачальником послуг і 

Вами укладений договір, в якому UPS зазначена як третя особа, що наділяється правами (якщо поняття 

«третя особа, що наділяється правами» передбачено нормами права, що застосовуються до договору між 

Вами та Постачальником послуг), а обмеження щодо використання та розкриття Інформації цим 

Постачальником послуг відповідає цій Інформаційній політиці та політиці щодо загального; та (ii) такий 

Постачальник послуг був схвалений компанією UPS у письмовій формі. Ви несете повну 

відповідальність перед UPS за будь-які дії чи бездіяльність Вашого Постачальника послуг, які вважалися 

б порушенням цього Договору, якби вони були вчинені Вами. 

(c) Відмова від гарантій.  Не обмежуючи загальний характер будь-якої відмови від 

гарантій, що міститься в цьому Договорі, UPS не гарантує, що Інформація буде точною або що 

використання Інформації здійснюватиметься відповідно до застосовних законодавчих і (або) 

нормативно-правових актів, зокрема про надання паперових оригіналів рахунків або оподаткування 

ПДВ.   

1.2 Додаткові обмеження щодо Інформації, яку Ви отримуєте як Постачальник послуг, 

та Інформації 3PL.   

(a) Обмеження щодо Інформації, яку Ви отримуєте як Постачальник послуг, та 

Інформації 3PL.  Якщо Ви отримуєте Інформацію як Постачальником послуг, або Інформацію 3PL, Ви 

гарантуєте, що цей клієнт UPS (наприклад, Клієнти 3PL), якого ця Інформація стосується, уповноважив 

Вас отримувати Інформацію.   
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(b) Використання, розкриття та зберігання Інформації, отримуваної Вами як 

Постачальником послуг, та Інформації 3PL.  Ви, діючи в якості Постачальника послуг, зобов’язуєтеся: 

(i) використовувати Інформацію, отримувану Вами як Постачальником послуг, та Інформацію 3PL лише 

для внутрішніх цілей клієнта UPS, що мають стосунок до Інформації; (ii) розкривати Інформацію, 

отримувану Вами як Постачальником послуг, та Інформацію 3PL лише клієнту UPS, пов’язаному з 

такою Інформацією, та клієнтам клієнта UPS; (iii) зберігати Інформацію, отримувану Вами як 

Постачальником послуг, та Інформацію 3PL кожного клієнта UPS, якому Ви надаєте підтримку, окремо 

та не поєднувати цю Інформацію з іншими даними в електронній чи іншій формі; (iv) мати та 

здійснювати відповідні технічні, фізичні й організаційні заходи для захисту Інформації, отримуваної 

Вами як Постачальником послуг, та Інформації 3PL від випадкового або незаконного знищення або 

втрати, зміни, несанкціонованого розкриття, опрацювання або доступу. У порядку роз’яснення, проте не 

претендуючи на вичерпний характер переліку всіх заборонених цілей використання, Вам не 

дозволяється (I) порівнювати Інформацію, отримувану Вами як Постачальником послуг, та Інформацію 

3PL, що стосується будь-якого Клієнта UPS і (або) будь-яких клієнтів Клієнтів UPS, між двома або 

кількома такими Особами з будь-яких мотивів, (II) використовувати Інформацію, отримувану Вами як 

Постачальником послуг, та Інформацію 3PL для визначення початкового часу гарантованої доставки або 

отримання Гарантії служби UPS/Гарантії повернення грошей (якщо це доступно у Вашому регіоні чи 

країні проживання), (III) використовувати Інформацію 3PL, щоб прямо або непрямо сприяти в 

узгодженні сервісу або тарифів із UPSI, або (IV) іншим чином отримувати або створювати інформаційні 

послуги або продукти, що використовують Інформацію, отримувану Вами як Постачальником послуг, та 

Інформацію 3PL (наприклад, послуги аналізу сервісу та результатів фінансової діяльності).  Як виняток 

до Розділу 1.2(b)(IV), Клієнт може надавати служби аналітичної обробки даних для Клієнтів 3PL, 

використовуючи Інформацію 3PL, що стосується Клієнтів 3PL (наприклад, інформаційну панель, що 

показує вантажі Клієнтів 3PL з усіма перевізниками, які зазначені Клієнтом у вантажних документах, 

або що розраховує для Клієнтів 3PL їхні сумарні витрати на транспортування за всіма перевізниками, 

витрати за кожним перевізником, за типами, походженням або пунктами доставки вантажів), за умови, 

що Клієнт не порушуватиме жодні інші положення цього Розділу 1.2.    

(c) Видалення Інформації, отримуваної Вами як Постачальником послуг, та 

Інформації 3PL.  Ви повинні знищити Інформацію, отримувану Вами як Постачальником послуг, та 

Інформацію 3PL, якщо це необхідно, пов’язану з клієнтом UPSI при настанні таких ситуацій: (i) Ваші 

послуги в якості Постачальника послуг або постачальника Послуг 3PL клієнту UPSI завершуються, (ii) 

усі Елементи безпеки для клієнта UPS відключені або не функціонують, або (iii) через 15 (п’ятнадцять) 

місяців після отримання Інформації, отримуваної Вами як Постачальником послуг, та Інформації 3PL. 

(d) Гарантія звільнення від відповідальності та відшкодування збитків.  Ви 

зобов’язуєтеся за свій кошт забезпечувати відшкодування та захищати Осіб UPS, яким гарантоване 

звільнення від відповідальності, від усіх Збитків, понесених або зазнаних Особами UPS, яким 

гарантоване звільнення від відповідальності, внаслідок або через використання, розкриття та 

невиконання зобов’язання з видалення Інформації, яку Ви отримуєте як Постачальник послуг, та 

Інформації 3PL із порушенням застосовних обмежень, установлених цією Угодою, включаючи 

несанкціонований доступ третіх осіб до такої Інформації, яку Ви отримуєте як Постачальник послуг, та 

Інформації 3PL. 

(e) Інформація про тарифи 3P/FC.  Ви також можете отримати особливі цінові 

умови та збори, які застосовуються UPS до клієнта UPS, якщо Ви маєте право на відправку за рахунок 

третьої сторони або за рахунок вантажоодержувача за таким Особовим рахунком клієнта UPS («Тарифи 

3P/FC»).  Тарифи 3P/FC є Конфіденційною інформацією UPS, і Ви погоджуєтеся не (і) використовувати 

Тарифи 3P/FC для будь-якої іншої мети, ніж у зв’язку з доставкою за допомогою UPSI від імені такого 

клієнта UPS, або (ii) розкривати Тарифи 3P/FC будь-якій Особі. 

(f) Оцифровані зображення підпису. Інформація може містити оцифровані 

зображення підпису.  Ви зобов’язуєтеся своїм власним коштом захистити від відповідальності Осіб UPS, 

яким гарантоване звільнення від відповідальності, та компенсувати всі Збитки, понесені або зазнані 

Особами UPS, яким гарантоване звільнення від відповідальності, внаслідок або у зв’язку з Вашою 

обробкою, використанням або розповсюдженням оцифрованого підпису або будь-якої його частини. 
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1.3 Обмеження, пов’язані з файлом даних Time in Transit™.   

(a) Додаткові обмеження. В якості додаткових обмежень щодо Інформації, яка 

міститься у файлі даних Time in Transit™ («Файл даних TNT»), наданому UPS Вам із використанням 

сервісів UPS Bulk Data, UPS цим надає Вам, а Ви зі свого боку приймаєте невиключну, таку, що не 

підлягає перевідступленню, безстрокову, обмежену ліцензію на встановлення, завантаження, 

експлуатацію та використання файлу даних TNT, а також на всі й будь-які вдосконалення, розширення, 

модифікації, нові версії й оновлення такого файлу, що надаються Вам компанією UPS, які можуть бути 

доступні лише за додаткову плату, на один центральний процесор, який розташований за адресою, 

затвердженою компанією UPS письмово («Дозволене розташування»), з єдиною метою розрахунку 

кошторисної ціни та терміну доставки Зданих відправлень, а також із урахуванням додаткових 

обмежень, наведених нижче.     

(i) Негайно після отримання такої оновленої версії Ви погоджуєтеся 

видалити всі копії попередньої версії файлу даних TNT.  Прийняття та факт користування Вами 

оновленою версією файлу даних TNT є Вашим запевненням і гарантією того, що Ви видалили всі 

попередні копії файлу даних TNT. 

(ii) Ви погоджуєтеся з тим, що файл даних TNT і всі його елементи 

призначені виключно для інформаційних цілей.  Ви не можете робити заяви для третіх осіб або давати їм 

підстави вважати, що розрахункові терміни доставки, отримані за допомогою файлу даних TNT, є 

гарантією фактичних термінів доставки за допомогою послуг пересилки й доставки відправлень UPSI.  

Усі такі гарантії або інші домовленості відносно перевезення відправлень або пов’язаних із ними питань 

регулюються угодою про поставку, укладеною між Вами та UPSI (за наявності такої угоди), а також 

відповідними Умовами й положеннями про перевезення / надання послуг UPS, що діють на момент 

відправлення.  

(iii) Ви зобов’язуєтеся не використовувати файл даних TNT або будь-які 

прогнозовані терміни доставки з метою створення, використання або представлення якого-небудь 

порівняння послуг UPS, рівня обслуговування UPS або тарифів на послуги UPS із послугами, рівнем 

обслуговування або тарифами на послуги будь-якого перевізника або незалежної логістичної компанії, 

яка не є членом групи UPSI, Афілійованою особою UPS, включаючи порівняння в межах одного екрану, 

вікна або браузера, а також автоматичні порівняння, засновані на правилах.   

(iv) Ви згодні з тим, що не маєте права надавати субліцензії, ліцензії, 

здавати в оренду, продавати, позичати, передавати або іншим чином віддавати файл даних TNT або 

деяку його частину третім особам (за винятком Постачальника послуг, узгодженого письмово UPS для 

отримання файлу даних TNT), а також що Ви маєте право встановлювати, завантажувати, 

експлуатувати, модифікувати або використовувати файл даних TNT виключно в комп’ютерній системі, 

що перебуває в Дозволеному розташуванні.  Клієнт зберігає всі узгоджені копії файлу даних TNT у 

безпечних умовах і вживає всіх і будь-яких заходів, обґрунтовано необхідних для захисту файлу даних 

TNT від несанкціонованого розкриття або передачі. 

(v) Ви погоджуєтеся з тим, що Ви не можете модифікувати або вносити 

зміни у файл даних TNT або будь-які його копії, у цілому або частково.  Ви можете створювати не 

більше, ніж одну резервну копію файлу даних TNT, і використовувати її виключно з метою відновлення 

файлу даних TNT у разі пошкодження або знищення оригінальної копії файлу даних TNT. 

(b) Напис. Ви забезпечуєте відображення нижченаведеного напису в початковому 

вікні будь-якої Прикладної програми, що надає доступ до файлу даних TNT, таким чином, щоб його 

бачили всі користувачі Прикладної програми: «Повідомлення. файл даних UPS Time in Transit™, що 

міститься в цьому програмному продукті або доступний для нього, є власністю компанії UPS і надається 

користувачам цього програмного продукту за ліцензією.  Копії файлу даних UPS Time in Transit™ або 

окремих його частин можуть виготовлятися тільки з попереднього письмового дозволу компанії UPS».   

(c) Конфлікт. Якщо виникає будь-який конфлікт між наданими правами та 

обмеженнями, викладеними у цьому Розділі 1.3(c), та іншими правами та обмеженнями щодо файлів 

даних TNT як Інформація відповідно до будь-якого іншого розділу цієї Угоди, положення Розділу 1.3(c) 

цієї Політики матимуть переважну силу в обсязі, необхідному для усунення такого конфлікту. 
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(d) Зміни. Файли даних TNT можуть бути змінені компанією UPS таким чином, що 

з них будуть видалені дані стосовно початкових поштових індексів, які не відповідають Вашим місцям 

відвантаження. 

1.4 Згода на надання захищеної інформації системи Quantum View.    

(a) Технології UPS, відомі як Quantum View Data Service, Quantum View 

Management Service та Quantum View Management for Importers Service (разом — «КТЗ QV») можуть 

надавати доступ до інформації про імпорт і митні операції або до документації, зазначеної в розділі 19 

Зведення федеральних законів і підзаконних актів США, частина 111 і 163, яка вважається 

конфіденційною інформацією відповідно до розділу 19 Зведення федеральних законів і підзаконних 

актів США, частина 111.24, а також будь-яких інших чинних законів, включаючи, зокрема, дані про 

ввезення, кількість товару, вартість, класифікації тарифів, виробників або постачальників, мита, податки 

та збори, перевезення, контактних осіб, адреси й номери телефонів («Захищена конфіденційна 

інформація системи Quantum View»).  КТЗ QV можуть включати опцію призначення до п’яти 

одержувачів для відправки звітів, що містять Захищену конфіденційну інформацію системи Quantum 

View (“Захищені звіти”).  Ви розумієте і згодні з тим, що: (a) призначення Вами Особи як одержувача 

Захищених звітів або (b) надання Адміністратором системи QV прав доступу до КТЗ QV Особі через 

Особовий рахунок у системі Quantum View означає Вашу згоду на надання компанією UPS Захищеної 

конфіденційної інформації системи Quantum View таким Особам і відмову від Ваших прав 

встановлювати обмеження на розкриття компанією UPS або будь-якими агентами або представниками 

компанії UPS Захищеної конфіденційної інформації системи Quantum View або будь-якої іншої 

Інформації, що стосується Вас, Вашого майна або операцій, пов’язаних із такими Захищеними звітами 

або включеними в них, або КТЗ QV відповідно до законодавства певної юрисдикції або юрисдикцій, що 

надають такі права і регулюють Вашу діяльність, Ваше майно, операції і такі Захищені звіти, а також 

КТЗ QV, включаючи Захищену конфіденційну інформацію системи Quantum View, що міститься в них.   

(b) КТЗ QV надає Вам можливість видаляти таких призначених Осіб як 

одержувачів звітів, в яких міститься Захищена конфіденційна інформація системи Quantum View, і якщо 

Ви є Адміністратором системи QV, — можливість заборонити призначеній Особі доступ до КТЗ QV.  

Якщо призначена Особа не буде видалена в порядку, передбаченому в попередньому реченні, така 

призначена Особа і надалі матиме доступ до Захищеної конфіденційної інформації системи Quantum 

View і КТЗ QV, залежно від обставин.  Дотримання положень цього Договору вважатиметься письмовим 

дозволом для компанії UPS, агентів або представників компанії UPS розкривати Захищену 

конфіденційну інформацію системи Quantum View або іншу інформацію, що стосується Вас, Вашого 

майна та операцій, або пов’язану з КТЗ QV.  Ви зобов’язуєтеся своїм власним коштом захистити від 

відповідальності Осіб UPS, яким гарантоване звільнення від відповідальності, та компенсувати всі 

Збитки, понесені або зазнані Особами UPS, яким гарантоване звільнення від відповідальності, внаслідок 

або через розкриття Захищеної конфіденційної інформації системи Quantum View, що стосується Вас, 

Вашого майна та операцій, у зв’язку з КТЗ QV і цим Договором.  Вашим обов’язком є обмежити доступ 

до Захищеної конфіденційної інформації системи Quantum View, яка відправляється з КТЗ UPS або 

надходить від КТЗ UPS, щоб Особи, включаючи Ваших працівників, не мали змоги здійснювати доступ, 

безпосередньо, опосередковано або потай, до КТЗ UPS або Захищеної конфіденційної інформації 

системи Quantum View, яку Ви не маєте наміру або не бажаєте надавати їм.  Ви несете одноосібну 

відповідальність за будь-яке використання Захищеної конфіденційної інформації системи Quantum View 

або КТЗ UPS Особами, яким Ви надаєте доступ до Захищеної конфіденційної інформації системи 

Quantum View або КТЗ UPS.  Якщо адресат, якого Ви призначили як одержувача Захищених звітів, 

повідомляє Вам, що він не бажає отримувати таку інформацію, Ви маєте негайно припинити 

використання КТЗ UPS, яким даєте вказівки компанії UPS відправляти Захищені звіти такому 

адресатові.  UPS за жодних обставин не несе відповідальності за невиконання або порушення строків 

передачі або прийому Захищених звітів. 

2 Загальні правила та вимоги щодо використання. 
  

2.1 Відправлення повідомлень. Деякі КТЗ UPS надають Вам можливість відправляти 

повідомлення, що включає Інформацію, яка стосується Зданих відправлень, електронною поштою або за 

допомогою текстових повідомлень на адресу зазначеного Вами одержувача.  Ви погоджуєтеся 

використовувати послугу відправлення повідомлень виключно для передачі інформації у зв’язку зі 

Зданими відправленнями і лише одержувачам, що мають стосунок до відповідних Зданих відправлень.  

Ви несете одноосібну відповідальність за відомості, надані Вами та передані в складі будь-якого 
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повідомлення. Ви не включатимете у своє повідомлення жодні відомості, які матимуть незаконний, 

непристойний, образливий, дратівний, наклепницький, ганебний або кривдний характер.  UPS за жодних 

обставин не несе відповідальності за невиконання або порушення строків передачі або прийому 

повідомлень.  Якщо адресат повідомляє Вам, що він не бажає отримувати повідомлення у зв’язку зі 

Зданими відправленнями, Ви маєте негайно припинити використання КТЗ UPS, яким даєте вказівки 

компанії UPS відправляти повідомлення такому адресатові. Ви гарантуєте, що Ви отримали 

інформовану та пряму згоду одержувача кожного повідомлення на отримання такого повідомлення, а 

також що адреса електронної пошти та телефонний номер, надані Вами компанії UPS, є правильними і 

перебувають під контролем передбачуваного одержувача повідомлення. Ви зобов’язуєтеся своїм 

власним коштом захистити від відповідальності Осіб UPS, яким гарантоване звільнення від 

відповідальності, та компенсувати всі Збитки, понесені або зазнані Особами UPS, яким гарантоване 

звільнення від відповідальності, внаслідок або через порушення гарантій, викладених у попередньому 

реченні. 

2.2 Використання отриманих адрес електронної пошти PLD.  У необов’язковому полі в 

Даних відправлення, які Ви надаєте UPS зі своїми Вихідними відправленнями і Відправленнями через 

третіх осіб, зазначається адреса електронної пошти одержувача («Адреса електронної пошти PLD»).  Ви 

визнаєте й погоджуєтеся з тим, що в тому випадку, коли Ви надаєте Адресу електронної пошти PLD, 

UPS може відправляти повідомлення, пов'язані з доставкою такого відправлення, за такою Адресою 

електронної пошти PLD.  Ви гарантуєте, що отримали інформовану та пряму згоду у власників таких 

Адрес електронної пошти PLD щодо отримання повідомлень, пов’язаних із доставкою такого Вихідного 

відправлення або Відправлення через третіх осіб, і що Адреси електронної пошти PLD є правильними і 

перебувають під контролем у вантажоодержувача для відправлень, з якими вони пов’язані в PLD. Ви 

зобов’язуєтеся своїм власним коштом захистити від відповідальності Осіб UPS, яким гарантоване 

звільнення від відповідальності, та компенсувати всі Збитки, понесені або зазнані Особами UPS, яким 

гарантоване звільнення від відповідальності, внаслідок або через порушення гарантій, викладених у 

попередньому реченні. 

2.3 Аудити.   

(a) Аудит інформації.  UPS або її уповноважена особа може провести у Ваших 

установах аудит у взаємно прийнятну дату та час, щоб переконатися у дотриманні Вами Статті 1 

Інформаційної політики та політики щодо загального використання.  Така перевірка проводитиметься 

таким чином, щоб заподіяти Вам якнайменше незручностей у роботі.  Ви погоджуєтеся забезпечити 

розумну співпрацю з компанією UPS або призначеними нею особами та надати необхідний доступ до 

приміщень і відповідного персоналу для проведення такої перевірки.  Ви погоджуєтеся оперативно та 

належним чином реагувати на будь-які запити компанії UPS або призначених нею осіб стосовно 

проведення будь-якого такого аудиту. 

(b) Аудит додатка.  Ви повинні надати UPS доступ до Додатка (як це визначено в 

Угоді про права кінцевого користувача) за запитом UPS з метою визначення сумісності Додатка з 

системами UPS, а також дотримання вами цієї Угоди та відповідних вимог Технічної документації API.  

Якщо UPS визначить, що Додаток не відповідає Угоді або відповідній Технічній документації API, або 

не сумісний з системами UPS, Ви повинні внести всі зміни, як того вимагає UPS, а UPS може вимагати, 

щоб Ви заборонили доступ до та використання Додатка доти, доки UPS не надасть Вам письмовий 

дозвіл. 

2.4 Права адміністратора.  

(a) Адміністратор.  Деякі КТЗ UPS передбачають роль «Адміністратора», тобто 

уповноваженого Клієнтом користувача, який має право керувати Вашим використанням КТЗ UPS.  

Якщо Ви як Клієнт призначаєте якогось користувача Адміністратором, Ви погоджуєтеся з тим, що Ви 

несете відповідальність за дії такого Адміністратора під час його роботи з КТЗ UPS й доступу до них, а 

також за контроль і припинення у відповідних випадках таких прав Адміністратора. Ви визнаєте й 

підтверджуєте, що Адміністратор має право призначити будь-якого іншого користувача 

Адміністратором і наділити його тими самими правами, якими користувався попередній Адміністратор.   

(b) Призупинення дії.  Надане Вам право роботи з КТЗ UPS через Адміністраторів 

може бути призупинено компанією UPS, Клієнтом і (або) Адміністратором КТЗ UPS на їхній власний 

розсуд, зокрема компанією UPS через те, що Ви не користувалися нею. При отриманні відповідного 
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запиту UPS має право на свій власний розсуд відновити Ваш Особовий рахунок КТЗ UPS і дозволити 

подальший доступ і використання КТЗ UPS відповідно до умов цього Договору. Проте при відновленні 

Особового рахунку КТЗ UPS дані про операції за минулі періоди можуть не зберегтися. Надане Вам 

право доступу до КТЗ UPS припиняється автоматично в разі закінчення терміну дії або припинення дії 

права Клієнта користуватися КТЗ UPS, або припинення Клієнтом трудових відносин із Вами, або 

позбавлення Вас прав доступу до КТЗ UPS від імені Клієнта. 

2.5 Доступ до Матеріалів UPS та їхнє використання.  

(a) Доступ у відповідності до Угоди.  Ви маєте право доступу до Матеріалів UPS 

та їхнього використання згідно з умовами цієї Угоди.  Ви не маєте права використовувати будь-які 

Матеріали UPS або здійснювати доступ до них в порядку, який, на розумну думку UPS, негативно 

позначається на роботі або функціях Матеріалів UPS або ускладнює доступ інших осіб до Матеріалів 

UPS.  

(b) Особові рахунки.  Певні КТЗ UPS передбачають необхідність створення Вами 

Особового рахунку в системі та Захисних елементів, наприклад, відповідного імені користувача і пароля 

для входу в систему. Ви зобов’язуєтеся здійснювати доступ до КТЗ UPS тільки через створений для Вас 

Особовий рахунок у системі із зазначенням Захисних елементів, пов’язаних із цим Особовим рахунком у 

системі. Ви не маєте права доступу до КТЗ UPS з використанням Особового рахунку в системі та 

Захисних елементів, призначених будь-якій іншій Особі. Ви не маєте права розкривати свій Особовий 

рахунок у системі або Захисні елементи жодним іншим Особам.  Ваше право доступу до КТЗ UPS, 

прив’язаного до такого Особового рахунку в системі та Захисних елементів, автоматично припиняється 

після анулювання або видалення Вашого Особового рахунку в системі або Захисних елементів.  ВИ 

НЕСЕТЕ ВИКЛЮЧНУ ОДНООСІБНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЗОБОВ’ЯЗУЄТЕСЯ СВОЇМ ВЛАСНИМ 

КОШТОМ ЗВІЛЬНИТИ І ЗАХИСТИТИ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ UPS, ЯКИМ ГАРАНТОВАНЕ 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ТА КОМПЕНСУВАТИ ВСІ ЗБИТКИ, ПОНЕСЕНІ АБО 

ЗАЗНАНІ ОСОБАМИ UPS, ЯКИМ ГАРАНТОВАНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, 

ВНАСЛІДОК АБО ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ КТЗ UPS АБО ЗДІЙСНЕННЯ ДОСТУПУ ДО КТЗ UPS І 

ПОВ’ЯЗАНОЇ З НИМИ ІНФОРМАЦІЄЮ БУДЬ-ЯКОЮ ОСОБОЮ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ ДЛЯ 

ДОСТУПУ ВАШ ОСОБОВИЙ РАХУНОК У СИСТЕМІ АБО ЗАХИСНІ ЕЛЕМЕНТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, 

ЗОКРЕМА, ПРЯМЕ АБО НЕПРЯМЕ ВИКОРИСТАННЯ АБО ДОСТУП, НАВІТЬ ЯКЩО ВИ НЕ 

ДАВАЛИ ЇЙ ТАКОГО ДОЗВОЛУ.  Прикладом Особового рахунку в системі є Ваш профіль UPS на веб-

сайті UPS.com. 

(c) Використання ресурсів Інтернету.  Ви визнаєте, що доступ до Систем та КТЗ 

UPS можливо здійснювати з використанням ресурсів Інтернету, які не контролюються UPSI.  Відповідно, 

Ви погоджуєтеся з тим, що UPS, так само як UPSI, не несе відповідальності, і зокрема фінансової 

відповідальності в прямій або непрямій формі, за втрати або збитки, спричинені або нібито спричинені 

Вашими неналежними або неправильними діями при користуванні ресурсами Інтернету або відсутності у 

Вас можливості отримати доступ до СИСТЕМ ТА КТЗ UPS з використанням Інтернету. 

(d) Вихідні посилання на зовнішні сайти.  У складі КТЗ UPS можуть міститися 

посилання на Зв’язані сайти. Доступ до Зв’язаних сайтів надається Вам виключно в порядку безвідплатної 

послуги і не може вважатися схваленням матеріалів таких Зв’язаних сайтів компанією UPS. UPS не надає 

запевнень або гарантій стосовно правильності, точності, працездатності або функціональності будь-яких 

матеріалів, програмного забезпечення, послуг або прикладних програм, що розміщаються на Зв’язаних 

сайтах. Рішення про перехід на Зв’язані сайти Ви ухвалюєте на свій власний страх і ризик. UPS не несе 

відповідальності за працездатність і експлуатаційну готовність Зв’язаних сайтів. Крім того, здійснення 

користування матеріалами Зв’язаних сайтів із Вашого боку підпадає під дію застосовних правил і умов 

користування ними, включаючи, зокрема, політику захисту конфіденційної інформації, що діє на 

Зв’язаних сайтах. 

(e) Автоматизований доступ. Без обмежень і за відсутності попереднього 

письмового дозволу від UPS, будь-який доступ до Систем UPS або КТЗ UPS із використанням, зокрема, 

автоматичних систем запиту, роботів або засобів багаторазового збору або вибірки даних, програм, 

скриптів та інших засобів з аналогічними функціональними можливостями, що не є КТЗ UPS, 

ліцензованим для цілей, передбачених у цьому документі, забороняється. 
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(f) Віруси. Ви зобов’язуєтеся не приєднувати, не вводити та не завантажувати в 

Системи UPS або КТЗ UPS будь-які віруси, програми типу троянський кінь, черв’як, бомба уповільненої 

дії або інші програми, (i) призначені для пошкодження, порушення роботи, перехоплення даних або 

функцій управління Систем UPS або КТЗ UPS на хост-серверах, або (ii) які порушують права 

інтелектуальної власності UPSI або третіх осіб. 

(g) Зворотна розробка. Ви не будете здійснювати зворотну розробку або 

намагатися отримати вихідний код із Програмного забезпечення, за винятком випадків, коли це 

обмеження прямо заборонено чинним законодавством.  

2.6 Гарантії на інформацію та авторизація.  

(a) Гарантії. Ви заявляєте й гарантуєте, що (i) Ви маєте право надавати 

інформацію, яку Ви передаєте UPS згідно з цією Угодою, (ii) будь-яку інформацію, яку Ви надаєте UPS 

згідно з цією Угодою, є правдивою, точною, повною та актуальною, а також (iii) Ви надали відповідне 

повідомлення для і (в передбачених застосовним законодавством випадках) отримали належні, 

добровільні, конкретні, інформовані та ефективні дозволи від кожного суб’єкта даних, пов’язаного з 

будь-якою інформацією, яку Ви надаєте UPS, які дозволяють обробляти таку інформацію, включаючи 

передачу такої інформації в США або інші країни або території, законодавство яких може не 

забезпечувати такий самий рівень захисту персональних даних, як законодавство країни або території 

походження такої особи.  Ви підтверджуєте й погоджуєтеся з тим, що UPS не зобов’язана перевіряти або 

брати під сумнів питання правдивості або точності будь-якої інформації, яку Ви надаєте UPS. 

(b) Авторизація.  Цим Ви даєте повноваження й доручаєте компаніям UPS та UPS 

Supply Chain Solutions, Inc., їхнім Афілійованим особам, правонаступникам і цесіонаріям 

використовувати дані, вказані в розділі 19 Зведення федеральних законів і підзаконних актів США, 

частини 111 і 163, включаючи документи, дані або інформацію, що стосуються Вашої господарської 

діяльності, спільно з UPSI.  UPSI, включаючи, зокрема, компанії UPS та UPS Supply Chain Solutions, Inc., 

має право залучати третіх осіб для організації й реалізації службових і адміністративних допоміжних 

господарських функцій (таких як виставлення рахунків, стягування платежів, ведення банківських 

операцій, оцифрування даних і зберігання документації), і цим Ви надаєте UPSI добровільну, пряму та 

інформовану згоду передавати документи, включаючи ті, що стосуються Вашої господарської 

діяльності, для здійснення їх одержувачами таких службових і адміністративних функцій.  Ви визнаєте, 

відповідно до Умов обслуговування компанії UPS Supply Chain Solutions, Inc., що Ви берете на себе 

обов’язки та одноосібно відповідаєте за ведення всіх облікових документів, необхідних згідно з 

вимогами Митного та (або) іншого законодавства США, і що цей Договір жодним чином не покладає на 

UPSI, а UPSI не бере на себе жодних зобов’язань виконувати обов’язки “відповідального за ведення 

документації” або “агента з ведення документації” для Вас.  

(c) Зворотна розробка. Ви не будете здійснювати зворотну розробку або 

намагатися отримати вихідний код із Програмного забезпечення, за винятком випадків, коли це 

обмеження прямо заборонено чинним законодавством. 

(d) Використання логотипу клієнта.  Окремі елементи КТЗ UPS на хост-серверах 

мають можливість налаштування за рахунок додавання графічних зображень.  Ви цим видаєте UPS 

глобальну, неексклюзивну, безоплатну ліцензію, що має чинність упродовж Терміну дії і дає право 

використовувати, відтворювати, публікувати, виконувати і демонструвати Вашу назву і (або) 

визначений товарний знак, логотип або знак обслуговування, що їх Ви надаєте компанії UPS 

(“Логотип”) для використання в складі КТЗ UPS, який використовуєте Ви, інші працівники Клієнта та 

інші уповноважені Вами користувачі (у відповідних випадках), а також видавати субліцензії в межах 

розумної необхідності для зазначених цілей.  Ви погоджуєтеся передати Логотип із дотриманням вимог 

UPS щодо його формату та розміру. Ви гарантуєте, що Ви володієте всіма правами на Логотип і маєте 

право видавати ліцензії на Логотип згідно з положеннями цього документа. 

2.7 Порівняння адрес.  

(a) Ідентифікація Вхідних відправлень. Деякі КТЗ UPS забезпечують 

ідентифікацію Вхідних відправлень шляхом порівняння адреси для доставки відправлення за 

призначенням з адресою, зазначеною Вами для використання в системах доставки, що підтримують 

функції порівняння адрес, або шляхом зв’язування ІАО з відправленням. Ви гарантуєте, що надані Вами 
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відомості про адресу є правильними, повними й точними, що Ви в найкоротші практично можливі 

строки повідомлятимете UPS про всі зміни в наданій Вами інформації, а також що Ви маєте право 

отримувати Інформацію стосовно відправлень, що доставляються UPSI за адресою, зазначеною Вами. 

Ви визнаєте й підтверджуєте, що КТЗ UPS (1) не завжди точно ідентифікує та відображає у звітності всі 

відправлення, передані UPSI для доставлення на адресу, зазначену Вами, або які пов’язані з ІАО, (2) 

може помилково ідентифікувати та відображати у звітності відправлення, передані UPSI, не призначені 

для доставки за адресою, зазначеною Вами, або не призначені для доставки за адресою, пов’язаною з 

ІАО, яку Ви використовуєте, або (3) може помилково ідентифікувати та відображати у звітності для 

непов’язаної третьої особи відправлення, які Ви направляєте в UPSI, з неправильним зазначенням 

адреси, неправильною ідентифікацією адреси КТЗ UPS або неправильним ІАО, пов’язаним із таким 

відправленням. Відправлення з помилками в ідентифікації згідно з попередніми підпунктами (2) й (3) 

надалі іменуються “Вхідні відправлення з помилками в адресації”. Інформація, пов’язана з Вхідними 

відправленнями з помилками в адресації, може містити оцифроване зображення підпису одержувача 

відвантаження. UPS НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ВАМИ ВИКЛЮЧНО В РАЗІ СВІДОМИХ 

НЕПРАВОМІРНИХ ДІЙ АБО ГРУБОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ У ВИПАДКУ ВЧИНЕННЯ ПОЗОВІВ АБО 

НАСТАННЯ ЗБИТКІВ ЧЕРЕЗ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ВХІДНИХ 

ВІДПРАВЛЕНЬ ІЗ ПОМИЛКАМИ В АДРЕСАЦІЇ. 

  (b) Інформація стосовно Вхідних відправлень із помилками в адресації. Відомості, 

що їх Ви отримуєте з використанням КТЗ UPS стосовно Вхідних відправлень із помилками в адресації, є 

“Інформацією”.  Після ідентифікації будь-якої Інформації стосовно Вхідних відправлень із помилками в 

адресації Ви зобов’язуєтеся не розкривати таку Інформацію жодним Особам і не використовувати таку 

Інформацію в жодних цілях.  Ви зобов’язуєтеся своїм власним коштом захистити від відповідальності 

Осіб UPS, яким гарантоване звільнення від відповідальності, та компенсувати всі Збитки, понесені або 

зазнані Особами UPS, яким гарантоване звільнення від відповідальності, внаслідок або через будь-яке 

порушення Вами положень, викладених у попередньому реченні.   

2.8 Показники продуктивності. Ви не маєте права без попередньої письмової згоди UPS 

розкривати або публікувати будь-які статистичні показники продуктивності або потужностей, пов'язані з 

результатами будь-якого порівняльного випробування КТЗ UPS. 

3 Доставка з використанням КТЗ UPS  

3.1 Застосування угод про надання послуг перевезення.  Здані відправлення, оформлені в 

КТЗ UPS і сплачені з Особового рахунку в системі UPS, підпадають під дію чинного на той час договору 

про надання послуг перевезення для відповідного Особового рахунку UPS і регулюються ним.  УСІ 

ЗДАНІ ВІДПРАВЛЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ, ЗОКРЕМА, ВІДПРАВЛЕННЯ, НА ЯКІ НЕ 

РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, 

ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДІЮ ПОЛОЖЕНЬ, НАВЕДЕНИХ В УМОВАХ І ПОЛОЖЕННЯХ ПРО 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ / НАДАННЯ ПОСЛУГ UPS, ЩО ДІЮТЬ НА МОМЕНТ ВІДПРАВЛЕННЯ.  Ви можете 

використовувати КТЗ UPS для здачі відправлень як Постачальник послуг від імені стороннього клієнта 

компанії UPS тільки після того, як компанія UPS затвердить Вас як Постачальника послуг для такого 

клієнта компанії UPS. Усі замовлення послуг через КТЗ UPS є обов’язковими для виконання й 

остаточними та регулюються умовами надання послуг перевезення, що застосовуються до таких 

замовлень. З метою виключення можливості неоднозначного тлумачення, всі замовлення послуг 

транспортування, які відображаються у ups.com або іншій КТЗ UPS, та які надаються TFI International, 

Inc. або Афілійованою особою TFI International, Inc., зокрема, TForce Freight® (зокрема та разом, – 

“TFI”), підлягають умовам вашого договору про надання послуг, укладеного із TFI для надання таких 

послуг та/або поточних умов надання послуг TFI, у відповідних випадках, остання версія якого доступна 

за посиланням: <https://www.tforcefreight.com/ltl/apps/RulesTariffs>, бо наступного посилання, таке 

посилання надається тільки з міркувань зручності. 

3.2 Оцінка вартості доставки, надана КТЗ UPS. Будь-які збори за доставку, що надаються 

КТЗ UPS на момент оголошення, є приблизними. Фактичні вартість викладена в чинних Умовах і 

положеннях про перевезення / надання послуг UPS та будь-якій застосованій письмовій угоді з 

UPSI.  Фактична та приблизна вартість доставки, які відображаються у КТЗ UPS під час оголошення, 

можуть відрізнятися.  Незалежно від вартості, представленої КТЗ UPS під час оголошення, 

застосовується вартість, зазначена в чинних Умовах і положеннях про перевезення / надання послуг UPS 

або будь-якій застосованій письмовій угоді з UPSI. 

https://www.tforcefreight.com/ltl/apps/RulesTariffs
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3.3 Неповна інформація та додаткові витрати.  Якщо надана Вами інформація про Здане 

відправлення, заявлене до пересилки з використанням КТЗ UPS, виявиться якимось чином неповною або 

неточною, відповідний Член групи UPS має право (але не зобов’язаний) доповнити або виправити таку 

інформацію замість Вас і відповідно збільшити розмір оплати. Ви погоджуєтеся сплатити всі 

транспортні збори, мита, податки, додаткові збори, пені та штрафи, що стягуються державними 

органами, збори за зберігання та митні збори, що виникають внаслідок того, що Ви або одержувач не 

пред’явив належні документи або не отримав необхідні ліцензії або дозволи, збори, сплачені раніше 

Членами групи UPS, витрати Членів групи UPS на юридичні послуги та будь-які інші витрати, що 

виникають у зв’язку зі Зданими відправленнями, заявленими до пересилки з використанням КТЗ UPS 

(разом — “Додаткова оплата”). Якщо оплата за Здані відправлення, заявлені до пересилки з 

використанням КТЗ UPS, здійснюється кредитною або дебетовою карткою, Ви окремо уповноважуєте 

Членів групи UPS стягувати всі суми оплати, пов’язані з такими Зданими відправленнями, включаючи, 

зокрема, Додаткову оплату, шляхом їх списання з тієї ж кредитної або дебетової картки. Якщо Вам 

дозволено здійснювати оплату за користування КТЗ UPS іншим способом, наприклад, зокрема, шляхом 

оплати третьою стороною або Pay by Text, Ви зобов’язуєтеся гарантувати оплату всіх сум (включаючи 

Додаткову оплату), пов’язаних із Вашими Зданими відправленнями, в тому випадку, якщо вони не 

будуть сплачені одержувачем або третьою стороною. 

3.4 Завершення транспортної операції. Ви погоджуєтеся з тим, що обраний Вами спосіб 

оплати (наприклад, платіжна картка та Особовий рахунок у системі UPS) за замовлені Вами послуги 

відправлення може нараховуватися після завершення Вами операції з використанням КТЗ UPS та 

отримання накладної відправлення для друку, навіть якщо накладну не буде надалі роздруковано, 

нанесено на пакет і здано UPSI. 

3.5 Отримання відправленого вантажу. Сканування Членами групи UPS даних штрих-

коду накладної Зданого відправлення є єдиним неспростовним доказом факту отримання Членами групи 

UPS Зданого відправлення для обробки відповідно до інформації, що міститься в накладній. 

3.6 Можливості міжнародної бази знань. UPS Shipping API, UPS.com Forms for Export, 

Програмне забезпечення UPS Worldship® та TradeAbility Services надають доступ до інформації, яка 

може бути використана для полегшення міжнародних перевезень („Можливості МБД”). Ви розумієте, 

що відповідні закони, правила та норми, включно із законами, правилами та нормами, що стосуються 

імпорту та експорту, можуть бути змінені, можуть не бути враховані в Можливостях МБД. 

Використання Можливостей МБД здійснюється на Ваш страх і ризик. Можливості МБД можуть 

змінюватися або оновлюватися без попередження. Рекомендації, що надаються в Можливостях МБД 

(наприклад, класифікація тарифів або відповідні мита, податки або збори), не є юридичною 

консультацією для Вас або будь-якої іншої Особи. Для розмитнення Вашого міжнародного вантажу 

може знадобитися додаткова документація, не надана в Можливлостях МБД. Будь-яка оцінка зборів 

може використовуватись лише для довідки. UPS не гарантує точності будь-якої інформації (наприклад, 

класифікації тарифів) або оцінок зборів (наприклад, мита та податків), наданих у Можливлостях МБД. 

UPS у жодному разі не несе відповідальності перед будь-якою особою або організацією за будь-які 

прямі, непрямі, супутні, випадкові або інші збитки згідно з будь-якою теорією права за будь-які помилки 

в інформації, формах або функціях Можливостей МБД, навіть якщо Ви проінформували UPS про 

можливість таких збитків. UPS ЯВНО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА 

НЕПРЯМОЇ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА 

ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ ВІДНОСНО МОЖЛИВОСТЕЙ МБД. 

4 Збереження чинності умов після припинення дії Угоди. 
  

Незважаючи на припинення цієї Угоди з будь-якої причини, зазначені нижче розділи цієї 

Інформаційної політики та політики щодо загального використання зберігають чинність після 

припинення дії: Розділів 1.1-1.2, 1.4(b) (четверте речення), 2.1 (останнє речення), 2.2 (останнє речення), 

2.3(a), 2.5(b) (п’яте речення), 2.7(a) (останнє речення) та 3.6 (останні два речення).  



 

10 

ДОДАТОК A 

 

ВИЗНАЧЕННЯ 

 

У цій Інформаційній політиці та політиці щодо загального використання використовуються зазначені 

нижче визначені терміни.   

Адміністратор має значення, наведене в розділі 2.4(a) цієї Інформаційної політики та політики щодо 

загального використання використовуються. 

Інформація 3PL означає Інформацію, отримувану Вами від час виконання робіт для Цілей 3PL. 

Цілі 3PL означає використання Клієнтом у процесі своєї діяльності з надання послуг незалежної 

логістичної компанії клієнтам UPS для Відправлень 3PL.  З метою виключення можливості 

неоднозначного тлумачення, Цілі 3PL не передбачають перепродаж, дистрибуцію або редистрибуцію 

КТЗ UPS третім особам. 

Відправлення 3PL означає для Клієнтів 3PL — відправлення, оформлені та передані (i) UPSI (A) 

Клієнтом в інтересах Клієнтів 3PL і (B) постачальником для Клієнтів 3PL або клієнтів таких Клієнтів 

3PL за розпорядженням Клієнта, в обох зазначених випадках передані UPSI за Особовими рахунками в 

системі UPS, відкритими для Клієнтів 3PL, і (ii) UPSI, призначені для доставки Клієнту в інтересах 

Клієнтів 3PL. 

 

Зв’язані сайти означає веб-сайти та ресурси третіх осіб, посилання на URL-адреси яких включаються до 

складу Веб-сайтів UPS або КТЗ UPS. 

Інформація, отримувана Вами як Постачальником послуг означає Інформацію, яку Ви отримуєте як 

Постачальник послуг. 

Клієнти UPS Послуг 3PL означає клієнта UPS, який отримує послуги незалежної логістичної компанії 

від Клієнта. 


