ФОРУМ
Загальні положення
1. Схвалюючи реєстрацію, Ви погоджуєтеся з дотриманням Правил. Їх незнання не звільняє
Вас від відповідальності.
2. Кожен охочий може переглядати дописи на Форумі. Для публікації власного допису
відвідувачу потрібно зареєструватися. Далі він може використовувати свій реєстраційний
запис для налаштувань Форуму, публікації дописів тощо. Інформація, опублікована у
відкритих Форумах і реєстраційних записах (акаунтах) користувача, є загальнодоступною.
3. На Форумі застосовується пост-модерація. Повідомлення, що порушують Правила, будуть
видалені з поміткою «Видалено Адміністратором».
4. Назва теми допису має бути інформативною. Тема повинна відповідати темі розділу, у
якому вона розміщена. Якщо Ви помилилися, створивши тему в невідповідному розділі,
напишіть про це Модератору. Якщо Ви не знаєте, у якому розділі розмістити тему,
користуйтеся розділом ПРО РІЗНЕ.
5. Теми, створені учасниками Форуму, є власністю сайту. Автор теми не може самостійно
вирішувати, кому з учасників дозволено спілкуватися з певної теми, а кому – ні.
6. Автори дописів Форуму несуть відповідальність за достовірність матеріалів, які будуть
розміщені на сайті.
7. На Форумі є можливість приєднання файлів до повідомлень лише за необхідності і лише з
теми повідомлення. Не допускаються великі за розміром файли, а також файли, що порушують
права інтелектуальної власності. Форум не є файл-архівом.
8. Адміністрація сайту:
- не несе відповідальності за використання посилань та інформації, представлених на Форумі.
Уся інформація надана виключно для ознайомлення та на правах реклами;
- не надає жодних гарантій стосовно функціонування та використання Форуму, його окремих
розділів і служб.
Основні правила
1. Мова
1.1. Єдиною робочою мовою Форуму є українська. Для користувачів, які проживають за
межами України, у виняткових випадках – німецька, англійська, російська. Ці мови можуть
використовуватися також в режимі цитування іншомовних джерел.
1.2. Дозволяється, як виняток, публікація цитат (із зазначенням джерела) іншою мовою за
умови, що ці цитати належним чином виділені курсивом та лапками «...» і до великих за
обсягом цитат долучається щонайменше стислий переклад українською мовою.
1.3. Рекомендується перевіряти правопис повідомлень перед їх відправленням. Нехтування
цієї рекомендації є порушенням цих Правил.
1.4. Не рекомендується писати транслітом. Якщо у Вас відсутня клаватура з кириличним
шрифтом, користуйтеся транслітератором, напр., http://translit.kh.ua/
2. Спілкування
2.1. Не допускається публікація дописів, що не несуть інформаційного наповнення; не
відповідають тематиці розділу; містять ненормативну лексику.

2.2. Забороняється створювати однакові теми в різних розділах Форуму. Такі теми будуть
видалятися Адміністратором, а їхнім авторам виноситиметься попередження.
2.3. Теми, спілкування в яких переходитиме в особисті образи, будуть закриті.
2.4. Забороняється створення тем, котрі розпалюють міжнаціональну, расову чи міжрелігійну
ворожнечу або будь-яким чином порушують законодавство України. Забороняється
антиукраїнська пропаганда.
2.5. Забороняються повідомлення, метою яких є руйнування спільноти Форуму.
2.6. У дискусіях забороняється:
- агресивне нав'язування поглядів, емоційні оцінки учасників; політичних та суспільних
процесів, "мітинговий" стиль ведення дискусій, організація "пасток", домислювання позиції
опонента тощо;
- використання маніпулятивних технологій спілкування;
- публікація малозрозумілих текстів та текстів незрозумілого призначення;
- систематичне чи навмисне порушення у дописах правил українського правопису.
2.7. Забороняються відхилення від теми (оффтоп), беззмістовні повідомлення (флуд), умисна
реклама (спам), заклики до переходу на інші форуми.
2.7.1. Спамом вважаються не узгоджені посилання на власні сайти, заклики їх відвідувати,
заклики купувати ті чи інші товари або послуги.
2.7.2. На Форумі заборонено публікацію зображень завеликого розміру, які можуть
спотворити вигляд самого форуму та спричинити незручності для перегляду Форуму іншими
учасникам. Максимально допустима ширина зображення – 800 пікселів, висота – 600.
Рекомендована "вага" файлу – до 250Кб. За регулярне порушення цього правила
Адміністратором може бути призначене покарання.
2.7.3. Не зловживайте ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ та знаками оклику (!!!!!!) в дописах і
заголовках тем.
2.7.4. Відкриваючи нову тему, чітко формулюйте заголовок. Із нього має бути зрозуміло, про
що йдеться. Не давайте темам заголовки типу "Допоможіть!", "Підкажіть!" тощо.
2.8. Не допускається використовувати Форум особистого спілкування. Краще надіслати
учасникові приватне повідомлення.
2.9. Забороняється публікувати повідомлення від імені заблокованих учасників Форуму, так
само як і використовувати різні засоби для уникнення блокування (бану), наприклад,
використання інших акаунтів тощо.
2.10. Забороняється поширювати персональні дані (поштові та електронні адреси, номери
телефонів тощо) третіх осіб.
2.11. Забороняється публічно обговорювати дисциплінарні рішення Адміністратора, склад
модераторів та принципи його формування. Усі питання та пропозиції надсилаються через
особисті повідомлення Модераторам (Адміністраторові).
2.12. Порушників Правил буде покарано видаленням повідомлення, попередженням, баном,
на розсуд Модератора (Адміністратора). Модератор може заблокувати тимчасово або
назавжди доступ до певного розділу для учасника, який поводить себе у даному розділі
некоректно, провокує суперечки та образи тощо.
3. Псевдоніми (псевдо, ніки), підписи, аватари
3.1. Адміністрація Форуму наполягає, щоб користувачі Форуму під час реєстрації
використовували назви типу "Ім'я Прізвище" або змістовні псевдоніми.
3.2. Не дозволяється використовувати псевдо і підписи, що містять у собі нецензурні слова чи
вислови, а також чужі імена та прізвища; відомі в Інтернеті чи поза ним персональні ніки та

псевдо. Не використовуйте псевдо, що неможливо запам’ятати, зокрема беззмістовний чи
важкий для прочитання набір символів.
3.3. У Форумі заборонено використання двох і більше ніків одним користувачем. Виявлені
Адміністратором ніки-клони блокуються без попередження. Рекомендується не заходити на
Форум з одного комп’ютера під різними ніками.
3.4. Забороняється реєстрація профілів з метою змішання та позбавлення індивідуальності
інших користувачів: копійовані або ж надто схожі псевдо, аватар чи підпис.
3.5. Забороняється використання псевдо (аватарів, підписів), котрі порушують
загальноприйняті моральні й етичні норми або є образливими для інших форумлян.
3.6. Підписи користувачів повинні відповідати таким вимогам:
- підпис не повинен надмірно привертати увагу;
- довжина підпису не більше 200 символів;
- довжина підпису має не більше 3 рядків тексту;
- підпис не повинен містити більше 2 гіперпосилань.
3.7. Не рекомендується використовувати у підпису або у ніку адреси інтернет-магазинів,
сайтів компаній та інші, які можуть бути розцінені як реклама. Якщо Ви зареєструвалися на
Форумі з метою поширення своєї реклами, бізнесу тощо, Вам необхідно звернутися до
Адміністратора.
3.7.1. Посилання у підписі може бути розміщене в рамках обміну посиланнями. Якщо Ви
хочете розмістити лінк на свій сайт у підписі, то маєте спочатку розмістити на своєму сайті
посилання на "Головна Центру УМІ".
3.8. Остаточне рішення про прийнятність псевдо чи підпису приймає Адміністртор.
Обговоренню таке рішення не підлягає.
3.9. На Форумі не практикується зміна псевдо (ніків). Якщо Ви маєте поважні причини для
зміни ніка, необхідно звернутися до Адміністратора (...посилання на адміністратора),
описати причину і повідомити новий. Якщо Адміністратор вважатиме Вашу причину
поважною, Ваш нік буде змінено на новий.
3.10. Не практикується також з жодних причин видалення акаунтів користувачів із Форуму.
Виняток – акаунти, які не створили жодного допису і не заходили на форум понад півроку.
4. Адмінистратор та Модератори Форуму
4.1. Адміністратор Форуму і Модератори розділів (...посилання на групи учасників).
4.2. Якщо Ви вважаєте, що поведінка певного учасника Форуму є неприпустимою, надішліть
повідомлення Модератору.
4.3. У будь-який час Модератор чи Адміністратор можуть закрити будь-яку тему (у певних
випадках – видалити її), якщо вважають, що подальший розвиток теми може призвести до
відкритих суперечок, тема має логічне завершення або вже неактуальна.
4.4. Модератором може стати будь-який учасник Форуму, який зареєстрований протягом 90
днів, має від 1000 дописів і бажає розвивати й підтримувати Форум в цілому. Наявність
досвіду модерування не обов’язкова. Якщо Ви маєте бажання стати Модератором, напишіть
приватне повідомлення Адміністратору (...посилання на адміністратора), вказуючи розділи,
які б Ви хотіли модерувати і чому.

5. Правила Форуму
5.1. Обговорення правил Форуму (...перехід).
5.2. Правила набувають чинності з моменту їхньої публікації. Адміністратор залишає за
собою право вносити будь-які доцільні зміни до Правил.
Приємного спілкування!
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