
Офіційні правила публікації авторських матеріалів 
на порталі «Пустунчик»

1. Процедура отримання статусу автора на порталі «Пустунчик» (далі — Автор, 
Портал).

1.1. Стати автором Порталу може кожен користувач, який є громадянином України, проживає 
на території України і чий матеріал схвалила та опублікувала Редакція.

1.2. Щоб подати свій матеріал на розгляд Редакції, користувач повинен:
• бути зареєстрованим на Порталі, коректно вказавши такі дані: прізвище та ім'я (або 

творчий псевдонім), місто, електронна пошта, а також завантажити в особистому 
кабінеті своє фото;

• через особистий кабінет заповнити анкету «Стати автором»;
• після отримання зворотного зв'язку від Редакції надіслати свій матеріал.

1.3. Внесення некоректних даних у реєстраційну форму є підставою для нерозгляду 
Редакцією заявки на публікацію авторського матеріалу. 

1.4. Автор матеріалу, схваленого та опублікованого Редакцією, отримує на Порталі авторську 
сторінку, на якій відображається інформація про нього, рейтинг та матеріали.

1.5. Автор матеріалу, не прийнятого до публікації, може надіслати на електронну пошту 
Редакції інший матеріал, який буде розглянуто не раніше ніж через один місяць після 
попереднього матеріалу.

1.6. Редакція не несе відповідальності за несвоєчасне надходження чи ненадходження 
авторських матеріалів, що трапилося не з вини Редакції.

2. Вимоги до авторських матеріалів на Порталі

2.1. Матеріал повинен бути унікальним і ніде не опублікованим раніше.

2.2. Матеріал повинен відповідати формату і тематиці Порталу. Відповідність матеріалу 
визначає Редакція.

2.3. Майстер-класи, уроки малювання та інші авторські напрацювання повинні 
супроводжуватися якісними авторськими фотографіями / скан-копіями образотворчих робіт. 
Інформаційні матеріали повинні супроводжуватися авторськими фотографіями або 
зображеннями, які ілюструють тему. Місця розташування зображень повинні бути позначені 
в тексті. Ширина зображення має становити не менше ніж 700 пікселів.

2.4. Матеріал повинен мати зрозумілу структуру: підзаголовки, списки (якщо необхідно).

2.5. Рекомендований обсяг тексту — від 3000 знаків без пробілів. Заголовок короткий, 
рекомендована довжина — до п'яти слів. Вступний абзац, що знайомить із темою — до 250 
знаків без пробілів.

2.6. Матеріал має бути підготовлений у двох мовних версіях: українській і російській.



2.7. Зміст матеріалів не повинен порушувати загальноприйняті етичні норми та норми 
моралі.

3. Додаткові умови публікації авторських матеріалів на Порталі

3.1. Заповнюючи анкету «Стати автором», користувач тим самим підтверджує свою згоду на 
публікацію наданої інформації на авторській сторінці на Порталі.

3.2. Фактом надсилання матеріалу на електронну адресу Редакції користувач підтверджує 
особисті майнові і немайнові права на неї та стверджує, що не має наміру та не порушує 
права третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності. У разі порушення користувачем прав 
інтелектуальної власності третіх осіб такий користувач відповідає за такі порушення 
відповідно до чинного законодавства, аж до кримінальної відповідальності.

3.3. У разі, якщо матеріал, надісланий користувачем, містить інформацію, що порушує 
майнові та інші немайнові права авторів – третіх осіб (тексти, зображення чи інші матеріали), 
без отримання відповідним чином оформленої згоди на їхнє використання, Редакція не несе 
відповідальності за розміщення користувачем інформації, що порушує права третіх осіб.

3.4. Після розгляду матеріалу, надісланого користувачем, Редакція залишає за собою право 
повернути його користувачу на доопрацювання з детальними коментарями.

3.5. Редакція залишає за собою право редагувати надісланий користувачем матеріал на свій 
розсуд зі збереженням авторства користувача.

3.6. Редакція залишає за собою право відмовитися розміщувати матеріал, якщо він порушує 
положення цих Правил чи порушує або обмежує права інших осіб.

3.7. У випадку несвоєчасного виявлення порушень, визначених цими Правилами, Редакція 
залишає за собою право зняти опублікований матеріал з Порталу та видалити авторську 
сторінку після виявлених порушень.

3.8. Результати процедури розгляду матеріалу Редакцією є остаточними й оскарженню не 
підлягають. Редакція гарантує об'єктивність проведення процедури розгляду матеріалу.

3.9. Редакція не вступає в будь-які суперечки стосовно винесення рішення про публікацію чи 
непублікацію матеріалів, надісланих користувачами. Редакція не бере на себе 
відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

3.10. Редакція залишає за собою право не вступати в письмові і інші контакти з авторами 
матеріалів та користувачами, що бажають стати авторами, за винятком випадків, 
передбачених цими Правилами.

3.11.  У випадку виникнення ситуації,  що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, 
і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Редакцією 
відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  України.  При  цьому  рішення  Редакції  є 
остаточним і не підлягає оскарженню.

3.12. Зміна та доповнення цих Правил можлива у випадку їхнього затвердження Редакцією та 
розміщення на сайті pustunchik.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту 
опублікування,  якщо  інше  не  буде  спеціально  визначене  безпосередньо 
змінами/доповненнями до цих Правил. 


