
1. Загальні умови використання користувачами Мережі сайту 
https://nkveres.com/ 
 
Дана Угода користувача (далі — Угода) встановлює умови та правила 
використання користувачами Мережі сайту https://nkveres.com/  (далі — Сайт), в 
тому числі: 

• умови використання матеріалів, розміщених на Сайті; 
• умови розміщення матеріалів (включаючи, але не обмежуючись текстові 

матеріали, зображення, коментарі) користувачами Мережі на Сайті. 

Інтернет-представництво (далі — «Сайт») являє собою систему інтерактивного 
обслуговування в режимі реального часу, що експлуатується у всесвітній Мережі і 
включає інформаційні послуги та дані, що надаються Адміністрацією Сайту та 
третіми особами. 
 
Використання Сайту користувачем Мережі означає, що користувач Мережі 
приймає та зобов'язується дотримуватися всіх нижченаведених умов цієї Угоди. 
Ця Угода повністю або в частині може бути змінена Адміністрацією Сайту в будь-
який час без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди набирає 
чинності з моменту її опублікування на Сайті. 
 
2. Умови використання матеріалів, розміщених на сайті https://nkveres.com/  
I. Сайт містить матеріали, що охороняються авторським правом, товарні знаки та 
інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, 
тексти, фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, музичні та звукові твори. 
При цьому весь зміст Сайту охороняється авторським правом як витвір, створений 
колективною творчою працею відповідно до законодавства України про авторське 
право та суміжні права. 
 
Адміністрації Сайту належить авторське право на використання змісту Сайту (у 
тому числі право на підбір, розташування, систематизацію та перетворення даних, 
що містяться на сайті https://nkveres.com/ , а також на самі вихідні дані), крім 
випадків, окремо зазначених у змісті опублікованих на сайті матеріалів. 
 
Відображені на сайті https://nkveres.com/ відомості є інформацією, що належить 
Адміністрації Сайту на правах власності. Використання такої інформації 
допускається лише з активним гіперпосиланням https://nkveres.com/ , яке веде на 
https://nkveres.com/  
 
Зазначені у цьому розділі Угоди положення передбачають захист інтересів 
Адміністрації Сайту та третіх осіб, які є власниками прав щодо змісту («контенту») 
Сайту. При цьому всі ці власники прав мають право скористатися своїми правами, 
зазначеними в цій Угоді, самостійно. 



II. Користувач Мережі не має права вносити зміни, публікувати, передавати третім 
особам, брати участь у продажу чи поступці, створювати похідні продукти або 
іншим чином використовувати, частково або повністю, зміст Сайту, виняток 
становлять випадки використання розміщених текстових матеріалів в обсязі не 
більше 300 (триста) знаків без урахування розділових знаків (використання будь-
яких фотоматеріалів та графічних зображень не допускається без згоди 
Адміністрації Сайту).  
 
У випадках цитування матеріалів, права на які належать Адміністрації Сайту, 
гіперпосилання на джерело є обов'язковим. 
 
Користувач Мережі може завантажувати з Сайту матеріали, що охороняються 
авторським правом, тільки для особистого використання. 
 
Якщо інше не передбачено законодавством про авторське право та суміжні права, 
не допускається копіювання, розповсюдження, передача третім особам, 
опублікування або інше використання з комерційною метою матеріалів, 
завантажених із Сайту, без отримання письмового дозволу Адміністрації Сайту 
або іншого законного власника авторських прав. 
 
У разі отримання дозволу на копіювання, розповсюдження, опублікування або інше 
використання матеріалів сайту, що охороняються авторським правом, таке 
копіювання, розповсюдження, опублікування або інше використання не 
допускається без повідомлення про належність авторського права або зі зміною чи 
винятком імені автора та/або товарного знака. 
 
 


