
Умови користування сайтом 

Користувач сайту зобов’язаний виконувати ці Умови. Якщо користувач не згоден 
з Умовами, він не повинен користуватися сайтом.  

Профспілка може змінювати, додавати або видаляти Умови або їх частини в 
будь-який час. Такі зміни набувають чинності негайно після публікації. 
Продовжуючи використовувати цей сайт, Користувач погоджується із внесеними 
змінами. 

Профспілка намагається забезпечувати безперебійну роботу сайту, однак не 
несе відповідальності за повну або часткову втрату контенту сайту, а також за 
недостатню якість або швидкість перегляду такого контенту. 

Профспілка без повідомлення та відповідальності може змінити, обмежити, 
призупинити або припинити в будь-який час доступ до сайту, його частин або 
функцій. 

Користувач користується сайтом виключно на власний ризик. Користувач 
самостійно несе відповідальність за будь-які збитки, заподіяні його комп'ютеру 
та даним. Профспілка не несе відповідальності за невідповідність сайту цілям 
користувача. 

Через сайт можна отримати доступ до інших ресурсів (сайтів) в мережі Інтернет. 
Профспілка не має ніякого контролю над цими сайтами, і Користувач отримує 
доступ до них виключно на власний ризик. 

Матеріали, опубліковані на сайті, призначені для особистого некомерційного 
використання, за умови дотримання всіх авторських прав та інших повідомлень, 
що містяться в них. Всі матеріали, опубліковані на сайті, захищені авторським 
правом.  

Під використанням мається на увазі будь-яке відтворення, републікація, 
поширення, переробка, переклад, включення контенту та його частин до інших 
творів та інші способи, передбачені Законом України «Про авторське право і 
суміжні права». 

При використанні матеріалів сайту обов'язкове пряме відкрите для пошукових 
систем гіперпосилання на сторінку копійованого матеріалу. Гіперпосилання має 
бути розміщено в будь-якому випадку використання матеріалів сайту і повинно 
бути розміщено в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.  

При використанні чи цитуванні матеріалів сайту забороняється вносити зміни в 
їхній зміст, спотворювати чи викривляти. Використання матеріалів сайту третьою 
особою повинно відбуватися в такий спосіб, аби не створювати враження, що 
профспілка підтримує чи схвалює таку особу або використання нею матеріалів. 

Забороняється будь-яке використання фото-, графічних, відео-, аудіо- та інших 
матеріалів, розміщених на сайті, що належать третім особам. 

Зміст сайту захищений авторським правом відповідно до законодавства України 
та міжнародного авторського права.  


