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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО РОЗМІЩЕННЯ КОНТЕНТУ НА ПОРТАЛІ ГУРТ

ГУРТ дає можливість зареєстрованим користувачам самостійно розміщувати новини, 
коментарі та власні блогозаписи. При створенні повідомлень ГУРТ рекомендує користуватись 
загальними стандартами сучасної професійної журналістики. Редакція порталу, приймаючи рішення 
про розміщення повідомлень на порталі ГУРТ, звертає увагу на такі моменти:

ОЗНАКИ ЯКІСНО ПІДГОТОВЛЕНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
 Заголовок повідомлення привертає увагу широкого кола читачів та не містить незнайомої 

вузькоспеціалізованої лексики
 Повідомлення містить інформацію про можливості, якими можуть скористатись читачі порталу 
 В повідомленні піднімається тема, яка актуальна для ширшого кола читачів порталу ГУРТ
 У повідомленні про майбутні події, конкурси, тренінги, гранти, конференції зазначається 

кінцева дата, яка дозволяє читачу ознайомитись з інформацією, підготуватись та подати свою 
заявку

 Повідомлення, яке містить опис конфліктної ситуації, передає різні, в тому числі протилежні 
точки зору

 Комерційне повідомлення про участь у тренінгу, події, конференції передбачає знижки читачам 
порталу ГУРТ

ГУРТ НЕ РОЗМІЩУЄ МАТЕРІАЛИ
 політично забарвлені та з яскраво вираженою однією позицією чи думкою
 які не містять перспектив подальшого використання отриманої інформації
 звітні повідомлення за результатами реалізації проектів, якими напряму не можуть 

скористатись користувачі порталу ГУРТ
 з анонімних джерел
 котрі суперечать Правилам користування Порталом
 від сумнівних та непублічних інституцій
 відверто комерційного характеру, які не містять ознак суспільно корисного характеру і 

перспектив подальшого використання отриманої інформації. 

Повідомлення, які не відповідають зазначеним принципам та стандартам, відхиляються 
модератором без повідомлення автору.

ЗМІНА ТА ВИДАЛЕННЯ КОНТЕНТУ
 Додані користувачами коментарі та блогозаписи, які порушують Правила користування 

Порталом – видаляються
 Додані коментарі та блогозаписи можуть редагуватись модератором ГУРТа лише на 

письмовий запит автора
 Профілі авторів коментарів та блогозаписів, які регулярно порушують Правила користування 

Порталом – видаляються з системи
 Перелік причин видалення контенту не є вичерпним

Умови розміщення комерційного контенту на порталі ГУРТ
 Мінімальна вартість разового розміщення комерційного повідомлення становить 100 гривень, 

яке здійснюється шляхом перерахунку благодійного внеску на розвиток порталу ГУРТ. 
Реквізити для перерахунку внеску http://gurt.org.ua/support_us/. Розмір мінімального внеску 
переглядається Редакцією порталу 1 раз в квартал.

 Комерційне повідомлення відповідає загальним стандартам та принципам розміщення 
контенту на порталі ГУРТ

 Місячна квота на повідомлення комерційного характеру становить 15%

Положення набуває чинності 10.05.2011

Якщо у Вас виникли запитання чи рекомендації щодо положення, будь ласка, зверніться до: 
Тараса Тимчука, Директора департаменту «Суспільної інформації» 
tymchuk@gurt.org.ua
+38(044) 296-1052


