
Активація нової ліцензії 

1. Запустіть антивірус і в правій нижній частині вікна натисніть на посилання Ввести код 

активації або Ліцензія відсутня. 

2. У вікні Активація введіть код, який складається з цифр та лише латинських блітер. 

Переконайтеся, що у цей момент не була активною російська або українська розкладка 

клавіатури. Також Ви можете не вводити код вручну, а скопіювати його в буфер обміну, 

виділяючи та натискаючи на клавіатурі одночасно Ctrl+C та вставляючи – натискаючи Ctrl+V. 

Натисніть Активувати. 

 

3. У вікні з повідомленням про успішну активацію натисніть Готово. 

 

Активація продовження ліцензії. 

1. Відкрийте антивірус. Якщо у Вас встановлена 2016 або більш рання версія програми - 

скачайте останню версію антивірусу. 

2. У вікні програми натисніть на посилання Ліцензия: залишилося ХХ днів. Якщо термін дії 

Вашої поточної ліцензії вже закінчився або у Вас встановлена попердня версія програми 

замість «Ліцензия: залишилося ХХ днів», може відображуватися інший текст.  

 



 

3. Натисніть Ввести код активації в блоці Резервний код активації (Термін дії ліцензії 

вичерпано, якщо термін дії ліцензії заінчився).    

 

4. Введіть код активації для продовження ліцензії та натисніть Зберегти код 

активації (Активувати, якщо термін дії ліцензії закінчився). 

5. У блоці Введення коду активації в порожнє поле введіть отриманий код активації. Код 

активації треба вводити з клавіатури лише латинськими літерами (переконайтеся, що в цей 

момент НЕ була активною російська чи українська розкладка клавіатури). Також Ви можете 

не вводити код вручну, а скопіювати його в буфер обміну, виділяючи та натискаючи на 

клавіатурі одночасно Ctrl+C та вставляючи – натискаючи Ctrl+V. 



6. Натисніть на кнопку Зберегти код активації (Активувати, якщо термін дії ліцензії 

закінчився). 

 

7. Дочекайтеся завершення роботи майстру активації та натисніть Завершити. 

Якщо термін дії ліцензії ще не закінчився, програма додасть код активації як резервний та 

автоматично продовжить ним ліцензію відразу після її закінчення. 

Програма також перевіряє наявність на комп’ютері попереднього коду активації:  

• Якщо інформація про попередній код знайдена, термін дії ліцензії продовжується на 

повний термін. 

• Якщо програма не знайшла потрібну інформацію, ви побачите вікно з пропозицією ввести 

попередній код активації вручну. Встановіть прапорець Введіть попередній код активації, 

введіть попередній код активації та натисніть Зареєструвати та продовжити. 

 



Якщо введений вами код відповідає коду активації продукту «Лабораторії Касперського», термін 

дії продовжується на повний період.  

Ви побачите повідомлення про помилку, якщо введений код: 

• Недійсний. 

• Заблокований. 

• Не знайдений сервером активації. 

• Не можна використовувати в регіоні, в якому виконується продовження терміну дії. 

• Вже був використаний для продовження. 

У цьому випадку встановіть прапорець Я згоден скоротити термін дії ліцензії на та натисніть 

Зареєструвати й продовжити. 

Програма активує ліцензію з меншим терміном дії. 

 


