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УМОВЫ ВЫКАРЫСТАННЯ
API інфармацыйнай аўтаматызаванай
сістэмы «Актуальны расклад цягнікоў
гарадскіх,
рэгіянальных,
міжрэгіянальных і міжнародных ліній
карпаратыўнага
інтэрнэт-сайта
Беларускай чыгункі»
Сапраўдны дакумент (далей — Умовы) уяўляе сабой прапанову
дзяржаўнага аб'яднання Беларуская чыгунка (далей — БЧ)
карыстальніку сеткі Інтэрнэт (далей — Карыстальнік)
выкарыстоўваць API інфармацыйнай аўтаматызаванай сістэмы
«Актуальны
расклад
цягнікоў
гарадскіх,
рэгіянальных,
міжрэгіянальных і міжнародных ліній карпаратыўнага інтэрнэтсайта Беларускай чыгункі» (далей — API Сістэмы), на выкладзеных
ніжэй умовах:
1. Агульныя ўмовы
1.1. Выкарыстанне Карыстальнікам API Сістэмы рэгулюецца
сапраўднымі Умовамі.
1.2. Да сапраўднымх Умоваў і адносінаў паміж БЧ і
Карыстальнікам, якія ўзнікаюць у сувязі з выкарыстаннем API
Сістэмы, падлягае прымяненню заканадаўства Рэспублікі Беларусь.
1.2. Карыстальнік самастойна нясе адказнасць за выкананне ім
заканадаўства пры выкарыстанні API Сістэмы. Усюды па тэксце
сапраўдных Умоваў, калі відавочна не пазначана іншае, пад
тэрмінам «Заканадаўства» разумеецца як заканадаўства РБ, так і
заканадаўства месца знаходжання Карыстальніка або месца
здзяйснення ім юрыдычна значных дзеянняў у адпаведнасці з
сапраўднымі Умовамі. Калі выкарыстанне Карыстальнікам якойнебудзь магчымасці, якая прапануецца API Сістэмай, парушае
заканадаўства месца знаходжання Карыстальніка, Карыстальнік
абавязуецца ўстрымацца ад выкарыстання API Сістэмы.
1.4. Выкарыстоўваючы API Сістэмы, размясціўшы код API
Сістэмы на сайце Карыстальніка або ў мабільным дадатку
Карыстальніка, або скарыстаўшыся любой іншай функцыянальнай
магчымасцю API Сістэмы, Карыстальнік выказвае сваю поўную і
безумоўную згоду з усімі ўмовамі і абавязуецца іх выконваць.
Выкарыстанне API Сістэмы на іншых умовах, чым пазначана ў
сапраўдных Умовах, магчыма толькі пасля пісьмовага ўзгаднення з

3

БЧ. У выпадку нязгоды з Умовамі Карыстальнік не мае права
выкарыстоўваць API Сістэмы.
Умовы выкарыстання API Сістэмы.
2. Тэрміны і азначэнні.
2.1. «API Сістэмы» — інтэрфейс праграмавання, які дае
магчымасць узаемадзеяння з Сістэмай БЧ, у тым ліку з Данымі
Сістэмы, і магчымасць выкарыстання функцыянальнасці Сістэмы на
сайце (-тах) і (або) мабільных дадатках Карыстальніка.
«Даныя» — інфармацыя аб раскладзе руху цягнікоў, а таксама
іншая спадарожная інфармацыя.
«API-ключ» — унікальны ідэнтыфікатар, выдаваемы
Карыстальніку, які дазваляе атрымаць доступ да функцый API
Сістэмы.
2.2. Выкарыстанне API Сістэмы дазваляецца толькі пры
выкананні наступных умоваў:
2.2.1. Для атрымання доступу да API Сістэмы Карыстальніку
неабходна праз форму ў адпаведным раздзеле Сістэмы сфармаваць
заяўку, атрымаць API-ключ і дакумент «Выкарыстанне API
Сістэмы». БЧ мае права паводле свайго меркавання адмовіць у
доступе да API Сістэмы без тлумачэння прычын.
2.2.2. API Сістэмы можа выкарыстоўвацца Карыстальнікам
толькі ў рамках сайтаў ці мабільных дадаткаў, даступных для
бясплатнага адкрытага выкарыстання неабмежаваным колам асобаў.
API Сістэмы не можа выкарыстоўвацца для праектаў, якія
патрабуюць аплаты, ці іншым чынам абмяжоўваюць доступ да іх
трэціх асобаў. Неабходнасць зарэгістравацца не лічыцца
абмежаваннем доступу ў рамках гэтага пункта.
2.2.3. Карыстальнік можа выкарыстоўваць Даныя і функцыі,
атрыманыя пры дапамозе API Сістэмы, толькі ў рамках
функцыянальнасці, прапануемай API Сістэмы.
2.2.4. БЧ пакідае за сабой права ўсталёўваць любыя абмежаванні
па выкарыстанні API Сістэмы, а таксама змяняць абмежаванні
паводле ўласнага меркавання, без папярэдняга пісьмовага
паведамлення Карыстальнікам.
2.2.5. Пры выкарыстанні API Сістэмы ў праграмным дадатку
для:
мабільных і дэсктопных дадаткаў, інформераў (аўтаматычна
абнаўляюцца блокаў з дадатковай інфармацыяй): абавязковым
з'яўляецца ўказанне на выкарыстанне API Сістэмы БЧ шляхам
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размяшчэння ў наладах дадатка або інформера тэксту «Даныя
пададзены Беларускай чыгункай» з актыўнай гіперспасылкай на
старонку http://rasp.rw.by мабільных і дэсктопных сайтаў: на сайце
Карыстальніка абавязкова ўказанне на выкарыстанне API Сістэмы
БЧ шляхам размяшчэння ў адпаведным раздзеле дапамогі на сайце
Карыстальніка, а таксама на ўсіх старонках/экранах, дзе
выкарыстоўваюцца Даныя API Сістэмы БЧ, непасрэдна над або пад
Данымі, тэксту «Даныя пададзены Беларускай чыгункай» з
актыўнай гіперспасылкай на старонку http://rasp.rw.by. Дадзенае
ўказанне павінна быць выканана шрыфтам, памер якога не менш за
памер шрыфту асноўнага тэксту, і колер якога не адрозніваецца ад
колеру шрыфту асноўнага тэксту.
2.3. БЧ пакідае за сабой права змяняць, выпраўляць або
абнаўляць API Сістэмы ў любы момант, без папярэдняга
паведамлення Карыстальніку. Пры выпуску абнаўлення БЧ
паведамляе пра яго выпуск у раздзеле «Для распрацоўшчыкаў» на
сайце http://rasp.rw.by. Карыстальнік, не згодны выкарыстоўваць
абноўленую версію API Сістэмы, можа спыніць выкарыстанне API
Сістэмы, выдаліўшы адпаведны код з сайта(-аў) Карыстальніка.
2.4. БЧ мае права, паводле ўласнага меркавання, спыніць або
прыпыніць доступ Карыстальніка да API Сістэмы з паведамленнем
пра гэта, без тлумачэння прычын, у прыватнасці, у выпадку
парушэння Карыстальнікам патрабаванняў сапраўдных Умоваў.
3. Інтэлектуальныя правы.
3.1. Выключнае права на API Сістэмы належыць БЧ.
3.2. Пры выкарыстанні API Сістэмы Карыстальнік не мае права:
3.2.1. Змяняць, дэкампіляваць і/або якім небудзь чынам
мадыфікаваць праграмны код, атрыманы з дапамогай API Сістэмы.
3.2.2. Выдаляць, хаваць або мадыфікаваць любыя змешчаныя ў
API Сістэмы або Даных таварныя знакі, лагатыпы, спасылкі ці іншыя
ўказанні на праваўладальнікаў, роўна як і любыя іншыя
апавяшчэння і/або інфармацыю, перадаваемыя API Сістэмы разам з
Данымі.
3.2.3. Выкарыстоўваць любыя аўтаматычныя праграмы або
прылады для атрымання API-ключа.
3.2.4. Захоўваць, апрацоўваць і відазмяняць атрыманыя праз API
Сістэмы Даныя, за выключэннем выпадкаў часовага захоўвання
(кэшавання)
вынікаў
выключна
ў
мэтах
паляпшэння
функцыянальнасці і працаздольнасці API Сістэмы і толькі для
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выкарыстання ў рамках магчымасцяў, якія прапануюцца API
Сістэмы.
3.3. Выкарыстоўваючы API Сістэмы, Карыстальнік падае БЧ
права выкарыстоўваць лагатып, таварны знак і/або фірменнае
найменне
Карыстальніка
і/або
сайта
Карыстальніка
ў
інфармацыйных, рэкламных і маркетынгавых мэтах без
неабходнасці атрымання дадатковай згоды Карыстальніка і без
выплаты яму якой-небудзь узнагароды за такое выкарыстанне.
4. Адмова ад адказнасці.
4.1. API Сістэмы (уключаючы Даныя і іншую інфармацыю,
пададзеную з яго дапамогай) прапануецца БЧ «як ёсць». БЧ не
гарантуе адпаведнасці API Сістэмы і Данных мэтам і чаканням
Карыстальнікаў, бесперабойную і беспамылковую працу API
Сістэмы ў цэлым і асобных яго кампанентаў і/або функцый, а
таксама не гарантуе дакладнасці, дакладнасць, пэўнасці, паўнаты i
своечасовасці Данных, атрымліваемых з дапамогай API Сістэмы. БЧ
не нясе адказнасці і не пакрывае ніякія страты, у тым ліку ніякай
шкоды, прамой або ускоснай, прычыненай Карыстальніку API
Сістэмы або трэцім асобам у выніку выкарыстання або
немагчымасці выкарыстання API Сістэмы, асобных яго кампанентаў
і/або функцый, а таксама ў выніку выкарыстання або немагчымасці
выкарыстання Даных, якія атрымліваюць з дапамогай API Сістэмы.
4.2. Карыстальнік павінен самастойна ацэньваць дакладнасць,
надзейнасць, паўнату або карыснасць Даных і самастойна нясе ўсе
рызыкі, звязаныя з выкарыстаннем (немагчымасцю выкарыстання)
API Сістэмы і Даных, а таксама адказнасць перад трэцімі асобамі за
свае дзеянні пры выкарыстанні API Сістэмы і Даных, у тым ліку за
тое, што дзеянні адпавядаюць патрабаванням заканадаўства і не
парушаюць правы і законныя інтарэсы трэціх асоб. Карыстальнік
самастойна і за свой кошт абавязуецца ўрэгуляваць усе прэтэнзіі
і/або пазовы трэціх асоб, звязаныя з дзеяннямі Карыстальніка пры
выкарыстанні API Сістэмы.
5. Заключныя палажэнні.
5.1.
Усе
пытанні
і
прэтэнзіі,
звязаныя
з
выкарыстаннем/немагчымасцю выкарыстання API Сістэмы, павінны
накіроўвацца праз форму зваротнай сувязі ў раздзеле «Чым вам
дапамагчы?" на сайце https://rasp.rw.by.
5.3. БЧ мае права ў любы час, не апавяшчаючы Карыстальніка,
змяняць тэкст сапраўдных Умоваў і/або любыя іншыя ўмовы
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выкарыстання API Сістэмы. Дзеючая рэдакцыя сапраўдных Умоваў
размяшчаецца ў раздзеле «Для распрацоўшчыкаў» на сайце
https://rasp.rw.by. Рызыку неазнаямлення з новай рэдакцыяй Умоваў
нясе Карыстальнік, працяг выкарыстання API Сістэмы пасля змены
Умоваў лічыцца згодай з іх новай рэдакцыяй.

