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СПЕЦИФІКАЦІЯ 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІД РОЗРОБНИКА 

Програмне забезпечення та його опис Програмна продукція (товар) 

Програмне забезпечення (ПЗ) «Комплекс 

доступу до інфраструктури Системи 

Bitbon» зареєстровано в системі обліку 

токенів розподіленого реєстру «Система 

Bitbon» як цифровий актив Bitbon, що 

є ключовим елементом системи. 

Програмне забезпечення (ПЗ) «Комплекс 

доступу до інфраструктури Системи 

Bitbon» створено ТОВ «СІМКОРД» (код 

ЄДРПОУ 37657823) відповідно до 

міжнародного сертифіката «ISO:9001:2015 

у сфері розроблення та виробництва 

високонавантажених програмних рішень 

на базі технології розподіленого реєстру» 

на підставі патентів на корисну модель 

«Система передачі цифрових активів» 

№ 139012 від 10.12.2019 року, «Спосіб 

здійснення транзакції з передачі 

цифрового активу» № 137352 від 

10.10.2019 року, а також на підставі 

торговельних марок Bitbon № 220286 від 

12.12.2016 року та Цифровий актив 

№ 290223 від 13.01.2021 року.  

Програмне забезпечення (ПЗ) «Комплекс 

доступу до інфраструктури Системи 

Bitbon» як об’єкт права інтелектуальної 

власності з метою ведення 

бухгалтерського обліку відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ, МСБО 38) визначається 

як нематеріальний актив (НМА) 

і знаходиться на балансі ТОВ «СІМКОРД» 

(код ЄДРПОУ 37657823). 

Одиниця Bitbon є однією зі 

100 млн штук програмної продукції 

(ПП) «Одиниця коду активації  

«ПЗ Bitbon», зареєстрованих у 

системі обліку токенів 

розподіленого реєстру «Система 

Bitbon» як одиниці цифрового 

активу Bitbon. 

Одиниця Bitbon є одиницею коду 

активації функціональних 

можливостей інфраструктури 

Системи Bitbon, кількість яких 

визначає обсяг допуску. 

Одиниця Bitbon є інструментом 

управлінського обліку програмного 

забезпечення (ПЗ) «Комплекс 

доступу до інфраструктури 

Системи Bitbon». 

Товаровиробник ТОВ «СІМКОРД» 

(код ЄДРПОУ 37657823) з метою 

ведення бухгалтерського обліку 

відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ, МСБО 38) визначає 

одиницю Bitbon як готову 

програмну продукцію (товар). 

Примітка: ця специфікація є офіційним документом ТОВ «СІМКОРД» (код ЄДРПОУ 

37657823) як розробника ПЗ, що підтверджує походження одиниць Bitbon, їхню справжність 

та відповідність технічним вимогам і стандартам програмного забезпечення, і може 

використовуватися під час провадження комерційної діяльності та здійснення відповідних 

правочинів із одиницями Bitbon. 

 


