Правила поведінки та умови користування сайтом
«Громадський Земельний контроль у Черкаській області»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дані Правила вводяться з метою створення конструктивної форми викладення,
обговорення та сприйняття інформації на сайті dzk.ck.ua та його дзеркалах. У обговоренні
можуть брати участь всі зацікавлені особи після авторизації на сайті.
1.2. Для залишення відгуків Користувачу необхідно зайти на сайт, використовуючи
свій аккаунт в одній з доступних соціальних мереж.
1.3. Авторизація Користувача на сайті dzk.ck.ua та його дзеркалах, а також будь-яке
інше користування сайтом, означає повну згоду Користувача з даними Правилами та
прийняття на себе забов’язання їх дотримуватися.
2. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ
2.1. Предметом обговорення та змістом повідомлень Користувачів має бути службова
діяльність відповідних посадових (службових) осіб, депутатська діяльність депутатів
відповідних місцевих рад, а також їх громадська діяльність. Не є предметом обговорення
національна та релігійна приналежність, стан здоров’я, родинні стосунки, а також питання
користувачів, вирішення яких не входить до переліку повноважень відповідних посадових
(службових) осіб та депутатів місцевих рад (з повноваженнями депутатів місцевих рад можна
ознайомитись переглянувши Розділ ІІ, Гл. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»).
2.2. Сайт відкритий до висловлення власних думок і вражень Користувачів щодо
роботи представлених на сайті посадових (службових) осіб та депутатів, зокрема, але не
виключно: залишення повідомлень, відгуків, коментарів, скарг, подяк та побажань щодо
діяльності зазначених посадових (службових) осіб та депутатів, а також розміщення
авторських матеріалів та висловлення бачення шляхів вирішення актуальних проблем
громади. При цьому Користувач зобов’язується відповідально підходити до висловлення
своєї позиції та наводити її аргументацію.
2.3. Представлені на сайті посадові (службові) особи та депутати можуть подавати
актуальну інформацію про свою поточну діяльність, анонси виступів, зустрічей з
громадянами та заходів, які проводяться в межах службової або депутатської діяльності,
розміщувати звіти; авторські матеріали на важливу для громадян та територіальних громад
тематику, висловлювати позицію з важливих для громадян та громади питань, висвітлювати
бачення шляхів вирішення проблем громадян та громади та кроків щодо їх втілення.
Зазначені матеріали мають бути подані персонально депутатом або особою, яка має
відповідним чином засвідчені повноваження.
2.4. Свобода висловлювань на сайті не передбачає дій, які можуть переслідуватися
законодавством України. На сайті забороняються зокрема, але не виключно:
- заклики до насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади,
розв’язування воєнних конфліктів, вчинення терористичного акту, агресивних дій, геноциду;
заклики до насилля, погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд,
насильницького виселення громадян, будь-які інші заклики, що загрожують громадському
порядку або їх пропаганда чи схвалення;
- висловлювання, зображення, тощо, зміст яких може призвести до розпалювання
міжнаціональної та міжрасової ворожнечі або їх пропаганда чи схвалення;
- висловлювання, зображення, тощо, порнографічного характеру або посилання на них;
- пропаганда наркотичних, психотропних засобів з будь-якою метою;
- поширення недостовірних даних, інформації, що порушує законні права та інтереси
осіб, будь-якої інформації, яка посягає на честь та гідність будь-яких осіб;

- будь-які інші дії, що порушують законодавство України.
2.5. Спілкування на сайті будується на принципах загальноприйнятих моральних та
етичних норм, а також Законодавства України і міжнародних стандартів.
2.6. Навмисне порушення правил правопису (т.з. «албанська» мова) не допускається.
Можливі повідомлення в «трансліті», проте пам'ятайте, що це утруднює їх прочитання.
2.7. Користувач самостійно несе повну відповідальність за безпеку свого аккаунта та
зберігання пароля, а також за все, що буде зроблено на сайті dzk.ck.ua та його дзеркалах під
аккаунтом Користувача.
2.8. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ Користувачам на сайті dzk.ck.ua та його дзеркалах:
- створення повідомлень, які не стосуються тематики сайту;
- створення повідомлень, що не містять інформаційного навантаження, у тому числі
такі, що містять лише смайли або лише спеціальні символи чи знаки пунктуації (??,$,#,&, !!!,
і т.п.);
- повтор однакових чи подібних повідомлень;
- використання нецензурної лексики, образливих виразів (у тому числі при скороченнях
та підміні букв символами); використання смайлів і картинок непристойного змісту
(зображень, що містять ненормативну лексику, непристойні жести, еротику і порнографію);
- некоректна поведінка, що порушує норми моралі, прямі або непрямі образи будь-кого
(депутатів, політиків, посадовців, журналістів, користувачів сайту, тощо), в тому числі за
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного
та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими
ознаками;
- вводити інших користувачів в оману відносно своєї особи, використовуючи дані іншої
особи;
- приписувати собі авторство чужих текстів чи зображень;
- розміщення провокаційних повідомлень (троллінг) з метою викликати різку реакцію
інших користувачів сайту або конфлікти;
- розміщення в повідомленнях будь-якої реклами та антиреклами, комерційних
оголошень, агітаційних матеріалів;
- зазначення домашніх адрес та номерів телефонів, паспортних даних та іншої
особистої інформації про будь-яких осіб без їх згоди. Як виключення можна зазначати
контактні телефони та адреси приймалень депутатів, отримані з офіційних джерел з
зазначенням джерела та посилання на нього.
2.9. Адміністрація та модератор сайту мають право виносити попередження
Користувачам, які порушують дані Правила та обмежувати їх можливість залишати
коментарі; видаляти повідомлення, якщо вони не відповідають даним Правилам.
Необхідність застосування даних заходів вирішується модератором індивідуально по
відношенню до кожного конкретного повідомлення (користувача). У листування з
користувачами з даних приводів модератор за загальним правилом не вступає.
2.10. Адміністрація сайту залишає за собою право частково корегувати повідомлення
користувачів для приведення їх у відповідність з правилами користування сайтом.
2.11. Користувач, не згодний з діями модератора, може повідомити про це адміністрації
сайту з зазначенням причин.
2.12. Адміністрація сайту веде спілкування з Користувачами з тематики проекту і може
звертатися до них з проханням уточнити інформацію.
3. МАТЕРІАЛИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ
3.1. Всі матеріали, статті, повідомлення, відгуки, розміщені на сайті dzk.ck.ua та його
дзеркалах відображають виключно думки їх авторів та/або Користувачів, що їх висловили і
всю відповідальність за їх зміст автори несуть самостійно. Адміністрація сайту може не
поділяти думку Користувачів і не несе відповідальності за відповідність дійсності

висловлених Користувачами думок, коментарів, відгуків, наданих посилань, матеріалів,
тощо, а відтак, не приймає на себе жодних зобов’язань, пов’язаних з їх змістом та не несе
відповідальності за можливу шкоду у будь-якому вигляді.
3.2. До публікації на dzk.ck.ua та його дзеркалах приймаються авторські матеріали
(статті, огляди, звіти, анонси, заяви, фото, тощо), які відповідають тематиці сайту. Подані
матеріали мають містити ПІБ автора та мати заголовок. Анонімні матеріали не публікуються.
Виплата гонорарів авторам не передбачається. Адміністрація сайту не несе відповідальності
за зміст та коректність опублікованих матеріалів, а також за зміст та коректність цитат і
посилань в них. Рішення щодо публікації матеріалів приймається Адміністрацією сайту, яка
залишає за собою право не публікувати матеріали без пояснення причин та не вступати в
переговори і листування з авторами.
3.3. Адміністрація сайту dzk.ck.ua не контролює дотримання авторських прав на
інтелектуальну власність і не несе відповідальності за їх порушення Користувачами dzk.ck.ua
та авторами матеріалів.
3.4. Адміністрація dzk.ck.ua не дає жодних гарантій, що матеріали, розміщені як
відгуки є повними, корисними і правдивим. Будь-яка особа, яка використовує їх, попереджена
про те, що робить це на свій страх і ризик.
4. ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ САЙТИ
4.1. Через сайт dzk.ck.ua та його дзеркала можна отримати доступ до інших сайтів в
мережі Інтернет. Адміністрація не має жодного контролю над цими сайтами, і Користувач
отримує доступ до них виключно на власний ризик. Користувач визнає і погоджується з тим,
що адміністрація не несе жодної відповідальності за доступність до таких сайтів та за їх
контент, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням контенту цих сайтів.
5. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ
5.1. Користувач користується сайтом dzk.ck.ua та його дзеркалами виключно на
власний ризик. Користувач несе відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену комп’ютеру
Користувача та його даним. Адміністрація не несе жодної відповідальності, в тому числі і за
відповідність сайту dzk.ck.ua та його дзеркал цілям та меті Користувача.
5.2. Адміністрація не здійснює обов’язкової перевірки матеріалів, що розміщується
Користувачем на сайті dzk.ck.ua та його дзеркалах.
5.3. Адміністрація не несе відповідальності за зміст матеріалів на сайті dzk.ck.ua та
його дзеркалах та за будь-які висловлювання та коментарі інших користувачів, за їх
відповідність вимогам законодавства, за порушення авторських прав, несанкціоноване
використання знаків для товарів і послуг, найменування фірм та їх логотипів тощо.
5.4. У випадку пред’явлення Адміністрації претензій зі сторони третіх осіб у зв’язку з
інформацією, яка розміщується Користувачем на сайті dzk.ck.ua та його дзеркалах (в тому
числі і претензії зі сторони власників авторських прав та/або суміжних прав, їх
уповноважених представників чи третіх осіб), Користувач зобов’язаний самостійно і за
власний рахунок врегульовувати і вирішувати всі спори з особами, що подали претензії, а
також відшкодувати понесені Адміністрацією збитки у повному обсязі.
5.5. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу сайту dzk.ck.ua та
його дзеркал, проте не несе відповідальності за повну або часткову втрату контенту
Користувача, що розміщений на сайті, а також за недостатню якість або швидкість перегляду
такого контенту.
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Правила є обов’язковими до виконання всіма Користувачами сайту. Перед тим, як

вперше приступати до спілкування на сайті, Користувач добровільно бере на себе
зобов’язання уважно ознайомитися з даними Правилами. Якщо Вас не влаштовує
встановлена на dzk.ck.ua та його дзеркалах форма спілкування та подання інформації, будьласка, утримайтесь від використання сайту dzk.ck.ua та його дзеркал.
6.2. Дані Правила набувають чинності з моменту їх оприлюднення. Адміністрація
сайту залишає за собою право в будь-який час внести зміни і доповнення до даних Правил.

