Правила розміщення інформації
Ці Правила створені з метою впорядкування користування Ресурсом kraina.1plus1.ua . Правила є
обов'язковими для виконання всіма користувачами Ресурсу. У разі, якщо Ви незгодні із
нижчезазначеними Правилами, не використовуйте Ресурс.
1.Використання Ресурсу та завантаження відео на Ресурс.
Використання Ресурсу автоматично означає Вашу згоду з даними Правилами. Користувач,
приймаючи умови, викладені в цих Правилах, зобов'язується їх дотримуватись або припинити
використання Ресурсу. Користувач підтверджує, що він є правоздатним і дієздатним.
З моменту завантяження відео на Ресурс kraina.1plus1.ua Користувач автоматично погоджується
на збір, обробку та використання будь-яких його персональних даних, зазначених під час
використання Ресурсу.
Користувач не має права використовувати Ресурс з будь-якою незаконною або протиправною
метою.
Всі файли (відео файли, аудіофайли, фотографії, картинки, текстові матеріали), в подальшому
також – Твори), розміщені Користувачами на Ресурсі, відображають виключно думку
користувачів, що їх розмістили. Ресурс не поділяє і не підтримує ці думки, і не є гарантом
відповідності розміщених Творів законодавству України.
Ресурс у звичайному режимі здійснює модерацію розміщених Користувачами Творів, а також
адмініструє зміст цих Творів і здійснює перевірку Творів (файлів) на відповідність стилю та
концепції Ресурсу, наявність шкідливого програмного забезпечення (вірусів) здатного завдати
шкоди вашому комп'ютеру, але не несе відповідальність у випадку отримання вами будь-яких
вірусів з Ресурсу.
Усі розміщені на Ресурсі файли вважаються власністю Користувачів що їх розмістили до тих пір,
поки не буде підстав вважати інакше. Розміщуючи Твори на Ресурсі Користувач гарантує, що він
є власником всіх та будь-яких авторських та суміжних прав на Твори.
Користувачі Ресурсу не отримують жодних прав на використання матеріалів, розміщених
іншими Користувачами, і несуть повну відповідальність перед власником матеріалів за їх
неправомірне використання.
Всі Твори, завантажені на Ресурс Користувачами, надаються іншим Користувачам для
приватного перегляду на сторінках Ресурсу. Користувачі Ресурсу можуть поширювати будь-які
Твори, розміщені на Ресурсі іншими Користувачами, без письмової згоди правовласника Твору.
Розміщуючи Твір на Ресурсі Користувач надає Ресурсу безоплатне право на використання,
оприлюднення, відтворення, доведення до загального відома, розповсюдження, створення
похідних робіт, відображення та виконання з правом передачі таких прав третім особам на
території всіх країн Світу протягом всього строку дії авторських прав на Твори згідно умов даних
Правил.
Ресурс має право без повідомлення Користувача і пояснення причин в будь-який час видалити
будь-які Твори (файли) з Ресурсу, зокрема, Твори (файли) можуть бути видалені в випадку
обгрунтованих скарг на їх розміщення від третіх осіб. У разі виникнення будь-яких претензій
третіх осіб щодо порушення будь-яких патентних та/або авторських прав, інших майнових та/або
немайнових прав, Користувач зобов'язаний в повному обсязі відшкодувати збитки Ресурсу.
Ресурс не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми
особами матеріалів, розміщених на Ресурсі, включаючи їх відтворення та розповсюдження,

здійснені як в рамках Ресурсу, так і іншими можливими способами, а також за будь-які наслідки
подібного використання матеріалів.
Користувач несе повну відповідальність за розміщувану на Ресурсі інформацію, за використання
інформації, розміщеної іншими Користувачами.
2. Обмеження
2.1. Всім Користувачам даного Ресурсу забороняється:
2.1.1. розміщувати матеріали, що містять інформацію порнографічного характеру;
2.1.2. писати рекламні тексти, повідомлення комерційного характеру, спам, схеми «пірамід» і
«листи щастя» без узгодження з адміністрацією;
2.1.3. самовільно відкривати публічний доступ до Творів, який був закритий Правовласником,
Модератором або Адміністратором ресурсу;
2.1.4. використовувати Ресурс для розповсюдження матеріалів, зміст та/чи порядок розміщення
яких порушують законодавство України, порушують чи обмежують чиєсь право інтелектуальної
власності, або є зламаними версіями будь-якого програмного забезпечення;
2.1.5. використовувати Ресурс для поширення вірусів або будь-яких інших програмних продуктів
що містять шкідливий код;
2.1.6. зберігати файли архівів, захищені паролем;
2.1.7. використовувати Ресурс як джерело файлів для інших Ресурсів та/або сервісів, включаючи
файлообмінні;
2.1.8. використовувати програми, що перебирають номера файлів або іншим чином створюють
ненормальне навантаження на Ресурс, а також ті, які можуть нанести шкоду Ресурсу та/або
викликати збій технічних чи програмних засобів Ресурсу та/або іншим чином порушують
нормальну роботу Ресурсу.
2.1.9. використовувати Ресурс як рекламу у персональних цілях, у фотоматеріалах,
відеоматеріалах та текстових матеріалах робити привязку до будь-яких ТМ або віддалено
нагадуючих будь-які ТМ
2.2. Користувач зобов'язується не використовувати Ресурс для завантаження, зберігання та/або
розповсюдження будь-яких матеріалів (файлів), що порушують законодавство України або права
і законні інтереси третіх осіб. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми
особами за свої дії, пов'язані з розміщенням (опублікуванням) та/або зберіганням матеріалів на
Ресурсі. Користувач самостійно і за свій рахунок зобов'язується врегулювати всі претензії третіх
осіб, пов'язані з розміщенням та/або зберіганням матеріалів на Ресурсі, використанням Творів,
розміщених іншими Користувачами Ресурсу.
2.3. Адміністрація може закривати доступ до матеріалів в т.ч.:
2.3.1. агітаційно-пропагандистського характеру;
2.3.2. розпалюють національну або релігійну ворожнечу або ображають національну гідність;
2.3.3. відкрито спонукає до пропаганди насильства;
2.3.4. в разі штучного підняття своїх матеріалів в загальних розділах;
2.3.5. містять загрози розправ, в т.ч. із застосуванням сили;
2.3.6. містять будь-які прямі та/або непрямі висловлювання, що ображають державу Україна
та/або її суверенітет, її уряд і державні символи;
2.3.7. містить ненормативну лексику;
2.3.8. опис яких не відповідає вмісту.
Рішення щодо відповідності матеріалів даним вимогам приймає Модератор і/або Адміністратор
на свій розсуд. В їх повноваженнях блокувати, переміщати, закривати або видаляти матеріал.
2.4. Адміністрація залишає за собою право:
- Блокувати і видаляти матеріали користувачів, якщо ці матеріали не відповідають вимогам і
тематиці Ресурсу; тобто не відповідають формату проекту «Моя країна»;
- Відключати Користувачів, які порушують загальноприйняті норми пристойності і ці Правила;

- видаляти будь-які Матеріали за наявності вмотивованих претензій щодо порушення авторських
чи суміжних прав;
- Змінювати дані Правила та/або будь-які умови використання Ресурсу без повідомлення
користувачів. Зміни до Правил будуть опубліковані на сторінках Ресурсу.
3. Розміщення інформації:
3.1. Якщо в об'єкті передбачаються кілька файлів- всі файли повинні бути завантажені в об'єкт.
3.2. Torrent посилання заборонені.
3.3. Всі відео, що завантажуються на Ресурс, проходять модерацію (перевірку) Виконавцем на
предмет їх відповідності умовам правил, після чого відео що відповідають умовам цих правил
завантажуються на Ресурс.
4. Гарантії Користувача4.1. Користувач, гарантує, що всі Твори, завантажені на Ресурс, або на які
Користувачем надані посилання є оригінальними, Він є законним власником всіх авторських
прав на Твори, і здійснюючи їх завантаження (розміщуючи посилання) правомірно надає Ресурсу
належні йому права на використання Творів у відповідності до умов цих Правил.
4.2. Надані відповідно до цих Правил права вільні від зобов'язань перед третіми особами. У
Творах немає будь-яких матеріалів, що порушують авторське право та/або суміжні права, інші
права інтелектуальної власності, договірні права, цивільно-правові права та/або інші права третіх
осіб.
4.3. До Користувача немає і не передбачається ніяких претензій або позовів з боку третіх осіб, які
могли б прямо або побічно вплинути на отримані Ресурсом згідно з цими Правилами права та
повноваження.
4.4. Ресурс може використовувати Твір без отримання додаткових дозволів від Користувача
та/або будь-яких третіх осіб і без здійснення будь-яких виплат Користувачу та/або будь-яким
третім особам.
4.6. У разі пред'явлення Ресурсу та/або Користувачу претензій та/або позовів, безпосередньо
пов'язаних з використанням Творів, завантажених Користувачем, недотриманням Користувачем
Правил користування Ресурсом Користувач зобов'язується самостійно (без залучення Ресурсу)
врегулювати їх від свого імені і несе відповідальність за такими претензіями та/або позовами
своїми силами і за свій рахунок. У разі якщо внаслідок задоволення пред'явлених Ресурсу та/або
Користувачу претензій та/або позовів, безпосередньо пов'язаних з укладанням та/або виконанням
Ресурсом Договору, використанням Творів, недотриманням Користувачем Правил користування
Ресурсом Ресурсу будуть нанесені збитки, Користувач зобов'язується відшкодувати Ресурсу такі
збитки в повному обсязі (включаючи упущену вигоду).
5. Норми пристойності
Адміністрація Ресурсу може закрити доступ до Ресурсу користувачам, які:
5.1. використовують нецензурну лексику;
5.2. ображають користувачів Ресурсу та/або осіб які не є користувачами Ресурсу, уряд чи
символіку будь якої країни світу тощо;
5.3. розміщують на Ресурсі Матеріали порнографічного та/або еротичного змісту,
5.4. що пропагують насильство, розпалюють національну, расову або релігійну ворожнечу,
ображають національну гідність.
6. Відповідальність Користувача
Користувач гарантує, що матеріали які розміщуються ним у рамках Ресурсу:
- Не містять інформації, поширення якої заборонено чи обмежено відповідно до чинного
законодавства країни Вашого перебування та України;
- Не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб;
- За своїм змістом відповідають соціальним, моральним і етичним принципам (не містять
повідомлень, що ображають людську гідність, що пропагують насильство, расову чи національну
ворожнечу і т.п.);
- Не містять вірусів або будь-яких інших програмних продуктів що містять шкідливий код.

7. Інші умови
Користувач, завантажуючи матеріали на Ресурс підтверджує, що ознайомився та погоджується з
умовами цих Правил, які вважаються підписаними Користувачем з моменту користування
Ресурсом .
Користувач підтверджує що, користуючись Ресурсом він діє вільно, згідно із своєю
внутрішньою волею і жодна із умов цих Правил не суперечить інтересам Користувача.
Згідно з цими Правилами Користувач не набуває права вимоги щодо оплати Ресурсом наданих
майнових прав інтелектуальної власності.
Використання тим чи іншим способом Творів, завантажених Користувачем на Ресурс, є правом,
а не зобов'язанням Ресурсу. Ресурс не несе ніякої відповідальності перед Користувачем за
невикористання таких Творів.
Ресурс має право на власний розсуд вирішувати питання про зазначення імені Користувача при
використанні Творів згідно з умовами цього Договору.
8. Порушення
Порушенням даних Правил вважається розміщення на Ресурсі будь-яких матеріалів, що
підпадають під категорії: нанесення шкоди неповнолітнім в будь-якій формі, включаючи дитячу
порнографію; матеріали інформаційного характеру, які порушують права третіх осіб на патент,
торговий знак, комерційну таємницю, авторські та/або суміжні права або інші права власності;
будь-які матеріали, які містять порнографію (в тому числі за участю тварин), насильство, а також
інші матеріали подібного характеру.
Ресурс забороняє публікацію матеріалів і посилань Ресурсу на сайтах, які містять незаконні
матеріали, а також будь-які інші форми передачі матеріалів і інформації, ті, що спонукають до
незаконних або непристойних дій, включаючи: азартні ігри; нелегальний продаж зброї; рекламу
та публікацію матеріалів, які можуть порушити законодавство України.
9. Відповідальність адміністрації
Адміністрація Ресурсу не гарантує відповідність Ресурсу цілям і очікуванням Користувача
Ресурсу, його безперебійну і безпомилкову роботу, а також збереження розміщених
Користувачем на Ресурсі матеріалів (файлів). Ресурс не здійснює перевірку розміщених на ньому
інформації про користувача, матеріалів (файлів), не несе відповідальності за їх зміст і
відповідність законодавству або безпеку їх використання (включаючи, але не обмежуючись
відсутністю вірусів або шкідливого коду). Розміщення, скачування, перегляд і використання
матеріалів (у тому числі перехід по вхідних до складу матеріалів посиланнях на інші інтернетресурси) здійснюється Користувачем на свій страх і ризик. Ресурс не відшкодовує ніякої шкоди,
прямої або непрямої, заподіяної Користувачеві або третім особам в результаті використання або
неможливості використання розміщених на Ресурсі матеріалів або Ресурсу в цілому (включаючи
посилання).
Адміністрація Ресурсу залишає за собою право, без попереднього повідомлення, видалити будьякі матеріали (файли) з Ресурсу або тимчасово обмежити доступ до них. У разі порушень
Користувачем умов цих Правил та/або вимог законодавства України, Адміністрація залишає за
собою право заблокувати обліковий запис Користувача цілком або частково. Адміністрація
залишає за собою право вносити зміни в Правила без повідомлення користувачів. Адміністрація
не несе відповідальності за неможливість використання в повному обсязі функцій Ресурсу.
Адміністрація Ресурсу має право розміщувати рекламні оголошення на розміщених
Користувачами Творах та/або на сторінках Ресурсу, розміщувати засоби для підрахунку кількості
переглядів Творів користувачами Ресурсу, створювати інші сервіси на сторінках, які містять
Твори Користувачів.
Адміністрація Ресурсу не дає жодних гарантій щодо доступності Ресурсу у всіх країнах Світу.
Користувачі Ресурсу несуть повну відповідальність за дотримання законодавства України та
міжнародного законодавства при використанні Ресурсу.

Для інформації:
Порнографія - вульгарно-натуралістична, цинічна, непристойна фіксація статевих актів,
спеціальна демонстрація геніталій, антиетичних сцен статевого акту, замальовок з натури
сексуального характеру, які не відповідають моральним критеріям, принижують честь і
гідність людини, викликаючи низинні інстинкти.
Продукція еротичного характеру - інформація та предмети масового розповсюдження, які
включають в себе інформацію еротичного характеру і ставлять мету естетичного ефекту,
зорієнтована на доросле населення і не збуджує в аудиторії низинних почуттів, не є вульгарною.
З законом України на цю тему можна ознайомитися тут: Стаття 301 кримінального кодексу
України (Щодо відповідальності за Зберігання творів, зображення або предметів
порнографічного характеру)"
10. Права на використання Творів
Користувач, завантажуючи Твори на Ресурс, передає Ресурсу майнові права на використання
Творів в межах Ресурсу, а саме:
- Право на оприлюднення (випуск у світ, розкриття публіці), тобто право вчиняти дії, які вперше
роблять Твори, доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання,
публічного показу (тобто право на демонстрацію його оригіналів (складових частин) або
примірників будь-яким способом необмеженому колу осіб), публічної демонстрації, публічного
повідомлення і т.п.
- Права на публічний показ і публічне сповіщення (доведення до загального відома)
завантажених Користувачем Творів будь-яким візуальним способом та/або для будь-якого
використання за допомогою засобів мережі Інтернет);
- Право доводити до загального відома публіки завантажені файли, включаючи файли, що
озвучені (дубльовані або субтитровані) українською (або російською) мовою таким чином, що її
представники можуть отримувати доступ до Творів з будь-якого місця та у будь-який час за
власним вибором, включаючи право на використання Творів в мережі Інтернет (включаючи
відтворення та розповсюдження) будь-яким чином та будь-яким способом;
- Право на самостійне здійснення озвучення (дублювання або субтитрування) і очищення
ТВОРІВ від будь-яких видів реклами, на зміну аранжування (оформлення, тексту) та інших дій
що є перемонтажем;
- Право здійснювати накладення графічного зображення товарного знаку (логотипів) ТРК, а
також Рекламодавців чи Спонсорів;
- Право на повторне оприлюднення Творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та,
яка здійснила перше оприлюднення;
- Дія прав наданих Користувачем згідно даних Правил розповсюджується на всю територію
України та на території країн всього світу;
- Права передаються Користувачем Ресурсу з моменту розміщення Користувачем Творів на
Ресурсі на весь термін дії авторського права відповідно до чинного законодавства про авторське
право та суміжні права.
11. Порушення авторських чи суміжних прав
Якщо Користувач Ресурсу вважає, що його захищений авторськими правами Твір опубліковано
на Ресурсі без дозволу, або порушено його авторські, суміжні та/чи інші права, - має право
особисто або через уповноваженого представника надіслати повідомлення про порушення його
авторських прав з наданням підтвердження факту порушення.
Застерігаємо, що надсилання неправдивих (необґрунтованих) претензій може призвести до
блокування дії Вашого облікового запису.
Шановні правовласники, якщо Ви вважаєте що публікація Твору на Ресурсі порушує Ваші
авторські, суміжні та/чи інші права, - Ви можете особисто або через уповноваженого

представника надіслати повідомлення про порушення Ваших авторських та/чи суміжних прав з
наданням підтвердження факту порушення.
Ми приймаємо сповіщення про порушення авторських прав у довільній формі, надіслані поштою
за адресою м.Київ, вул.Кирилівська, 23 або електронною поштою kraina@1plus1.tv
(Застерігаємо, що надсилання неправдивих (необґрунтованих) претензій може призвести до
блокування дії Вашого облікового запису).

