
Правила взаємодії в соціальній мережі 
 
Наша сторінка у соціальній мережі створена з метою обговорення того, хто ми такі, що робимо та 
що означає працювати в нашій компанії. Вони не створені з метою торгівлі, реклами чи просування 
наших продуктів, брендів або цінних паперів.   
  
Ці правила взаємодії («Правила») призначені та гарантують, що лише вагомі, конструктивні та 
прозорі обговорення відбуватимуться на нашій сторінці у соціальній мережі. Філіп Морріс 
Інтернешнл представлена в Україні двома афілійованими компаніями: ПрАТ «Філіп Морріс 
Україна» та ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибю’шн» (надалі – Філіп Морріс). Філіп Морріс на 
сьогодні представлена у соціальній мережі Facebook.   
 
Ви погоджуєтеся дотримуватись даних Правил, взаємодіючи з нашою сторінкою. Ви також 
погоджуєтесь дотримуватись інших умов користування на відповідній платформі (Умови 
користування Facebook).  
 
Наша сторінка не призначена для будь-кого віком до 18 років, та усі дії на сторінці можуть 
здійснювати особи віком від 18 років та старше.  
 
ВАШІ ДІЇ 
 
Ви несете відповідальність за дії, які здійснюєте на нашій сторінці у соціальній мережі. Ми не 
беремо на себе зобов’язань відповідати на кожен із коментарів або/та публікацій.  
 
Ми очікуємо, що всі ваші взаємодії або дії на нашій сторінці будуть ввічливими та релевантними 
до тематики, що буде обговорюватись. Відповідно, ваші дії не повинні:  
• бути недоречними, образливими, зловмисними, наклепницькими, расистськими, сексистськими, 
сповненими ненависті, непристойними, гомофобними, підбурювати та бути нерелевантними до 
тематики, що обговорюється;  
• бути непристойними, містити сексуальні та порнографічні прояви; 
• бути неправдивими, недостовірними, оманливими та базуватись на чутках; 
• бути надмірно повторюваними та містити «спам»; 
• бути загрозливими; 
• бути незаконними; 
• розкривати персональну інформацію будь-якої іншої особи; 
• порушувати права інтелектуальної власності будь-якої третьої сторони (такі як авторське право, 
права на бази даних, комерційні таємниці, конфіденційну інформацію або торгівельні марки); 
• видавати себе за будь-яку іншу особу; 
• здійснювати або робити пропозиції щодо продажу та купівлі будь-яких цінних паперів компанії  
Філіп Морріс Інтренешнл.; 
• рекламувати, промотувати, здійснювати торгівлю наших продуктів та брендів; або 
• рекламувати, промотувати, здійснювати торгівлю продуктів третьої сторони, їх сервісів та 
брендів; 
 
Ми маємо право розкрити ваші особисті дані будь-якій третій стороні, яка заявлятиме, що контент, 
опублікований або завантажений вами на нашій сторінці у соціальній мережі, порушує закон, 
права на інтелектуальну власність або права на приватність.  



 
Погляди, висловлені іншими користувачами на нашій сторінці у соціальних мережах, не 
відображають наші погляди або цінності. 
 
МОДЕРАЦІЯ  
 
Ми моніторимо нашу сторінку у соціальній мережі, щоб гарантувати релевантність та відповідність 
нашим Правилам. Ми доступні на нашій сторінці у соціальній мережі з 9.00 до 18.00.  
 
Ми можемо (на наш розсуд) запобігти публікації будь-якої інформації на нашій сторінці у 
соціальній мережі або видалити будь-яку інформацію з нашої сторінки, якщо ми вважатимемо, що 
ця інформація порушує Правила або будь-які інші умови користування на відповідних платформах. 
 
Одне або більше порушень цих Правил або будь-яких інших умов користування може призвести 
до того, що вам буде заборонено доступ або ваш обліковий запис буде заблокований на нашій 
сторінці. Ми забороняємо доступ або блокуємо ваш обліковий запис на наш власний розсуд.   
 
ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ 
 
Ми не використовуємо нашу сторінку для підтримки клієнтів. Натомість, будь ласка, відвідайте 
наш сайт https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk для більш детальної інформації. 
 
НАША СТОРІНКА У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ  
 
Ми не гарантуємо, що контент, який ми публікуємо є повністю достовірним або актуальним. Ми 
надаємо контент з метою поширення загальної інформації, тому він не може використовуватись у 
якості першоджерела, та для прийняття важливих рішень без консультації щодо першоджерел або 
більш достовірних, повних або актуальних джерел інформації. Інформація на наших сторінках у 
соціальних мережах може містити історичні факти, які необов’язково залишаються актуальними 
сьогодні, адже вони провадженні для загального ознайомлення, та будь-яке її використання має 
здійснюватися на ваш власний ризик.  
 
Будь-яка взаємодія з нашого боку («коментарі», «лайки», «відстеження», «вподобання», 
«поширення») не є та не повинна сприйматися як схвалення будь-якого виду.  
 
Хоча у нас є офіційні сторінки на зовнішніх платформах, це не означає, що ми схвалюємо ці 
платформи або є відповідальними за їх продукти або сервіси.  
 
Якщо ви використовуєте соціальні мережі, ви робите це на ваш власний ризик, і ми не є 
відповідальними за втрати або збитки, які ви зможете понести у разі використання платформ.  
 
Ви можете поширювати контент, який ми публікуємо на нашій сторінці у соціальній мережі, за 
умови, що ви не змінюєте його.  
 
НАША СТРУКТУРА  
 
Керуванням сторінкою Філіп Морріс Україна» у соціальних мережах займається відділ з Цифрових 
комунікацій.   

https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk


СКАРГИ 
 
Якщо ви хочете поскаржитися на будь-який контент, розміщений на нашій сторінці, будь ласка, 
зв'яжіться з нашою командою на сайті https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk . Будь ласка, 
вкажіть причину скарги та уточніть місце, де відбулась ситуація, на рахунок якої ви скаржитесь. Ми 
можемо запросити додаткову інформацію до моменту обробки. Ми розглянемо зазначені 
дії/ситуацію та вирішимо, чи відповідають вони цим Правилам. 
 
ПРАВО НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ 
 
Ми сподіваємося, що ви, так само як і ми, поважаєте право на інтелектуальну власність. Ви 
гарантуєте, що контент, який ви публікуєте на нашій сторінці, є вашою власністю або ж 
використовується у відповідності до права на інтелектуальну власність третіх сторін. Ви також 
гарантуєте, що у вас є дозвіл на використання контенту для ваших цілей та у вашому стилі.  
 
Використання нашої сторінки з метою поширення несанкціонованих копій матеріалів, захищених 
авторським правом, суворо заборонено.  
 
Повторне порушення прав інтелектуальної власності третьої сторони може призвести до заборони 
або блокування вашого облікового запису на нашій сторінці. Ми маємо право самостійно 
здійснювати такі дії. Будь-яка дія або бездіяльність з нашої сторони не повинна трактуватись як 
схвалення порушень права на інтелектуальну власність.  
 
Зауважте, що взаємодіючи на нашій сторінці у соціальній мережі, ви гарантуєте права Філіп Морріс 
на безвиняткове, безоплатне право на вільне користування (відображення, копіювання, 
редагування, змінення, перевидання, розповсюдження чи будь-що інше) вашим вкладом по 
всьому світу у будь-який зручний нам спосіб (у комерційних або ж некомерційних цілях) у будь-
яких медіа або іншим способом. Ви несете відповідальність за те, що надали нам це право. 
 
Якщо ви вважаєте, що будь-який контент на нашій сторінці був скопійований із порушенням прав 
інтелектуальної власності, будь ласка, зверніться до нас https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk  
 
ПОСИЛАННЯ 

 
На нашій сторінці ми можемо додавати посилання на інші сайти. Деякі з них можуть 
підтримуватись нами, а деякі з них - третіми особами. Ці посилання надаються для вашої зручності 
і як додатковий спосіб доступу до інформації, що міститься на інших сайтах. Ми не повинні 
обов’язково переглядати всю інформацію на інших сайтах і нести відповідальність за контент будь-
яких інших сайтів або для будь-яких продуктів чи послуг, які можуть бути запропоновані через інші 
сайти. Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки або збитки, які можуть виникнути 
внаслідок їх використання. 
 
Сторонні сайти можуть містити інформацію, з якою ми не згодні. Включення посилань на інші 
сайти не повинно розглядатися як схвалення змісту пов'язаних сайтів. 
Сайти можуть мати різні терміни та умови користування. Ви розумієте, що вся інформація (файли 
даних, написаний текст, комп'ютерне програмне забезпечення, музика, аудіофайли або інші звуки, 
фотографії, відео та інші зображення), до яких ви можете отримати доступ через посилання на інші 
сайти, є виключно відповідальністю особи, яка створила цей контент. 

https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk
https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk


 
ЦІННІ ПАПЕРИ ФІЛІП МОРРІС ІНТЕРНЕШНЛ. 
 
Ми не надаємо консультації з питань інвестицій на нашій сторінці. Інформація та матеріали, 
доступні через сторінку, не повинні розглядатися як пропозиція продажу чи заохочення придбати 
будь-які цінні папери компанії Філіп Морріс Інтернешнл. Якщо ви вирішите скористатися будь-
якою інформацією чи матеріалами, доступними на сторінці, для того, щоб оцінити, купити чи 
продати цінні папери компанії Філіп Морріс  Інтернешнл., будь ласка, майте на увазі, що 
інформація та матеріал, як правило, відображають лише минулу продуктивність та історичну 
інформацію, а також, що така продуктивність та інформація не обов'язково є ознакою майбутнього 
результату. 
 
ЗАХИСТ ДАНИХ 
 
Будь ласка, переконайтеся, що ваші дії не передають жодних персональних  даних. Якщо ви 

надаєте нам будь-які персональні  дані, ми будемо обробляти їх відповідно до політики про 

конфіденційність, яке доступне на www.pmi.com. 

 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
 
ВИ КОРИСТУЄТЕСЬ НАШОЮ СТОРІНКОЮ В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ НА ВАШ ВЛАСНИЙ РИЗИК. МИ 
МОЖЕМО ОБМЕЖИТИ ДОСТУП ДО СТОРІНКИ, АБО БУДЬ-ЯКИХ ФУНКЦІЙ ЧИ ЇЇ ЧАСТИН У БУДЬ-ЯКИЙ 
ЧАС. МИ ВІДМОВЛЯЄМОСЯ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ, ЯВНИХ АБО НЕПРЯМИХ, 
ВКЛЮЧАЮЧИ НЕПРЯМІ ГАРАНТІЇ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ 
ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ ТА БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЩО МАТЕРІАЛИ НА НАШІЙ СТОРІНЦІ В 
СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ НЕ ПОРУШУВАЛИ ПРАВА; ТЕ, ЩО ДОСТУП ДО САЙТУ БУДЕ БЕЗПЕРЕРВНИМ 
АБО БЕЗ ПОМИЛОК; ЩО НАША СТОРІНКА БУДЕ БЕЗПЕЧНОЮ; АБО ЩО ІНФОРМАЦІЯ НА НАШІЙ 
СТОРІНЦІ БУДЕ ПОВНОЮ, ТОЧНОЮ ТА СВОЄЧАСНОЮ. 
 
У РАЗІ ВИСТАВЛЕННЯ НАМИ ПРЕТЕНЗІЙ СТОСОВНО ВАШИХ ДІЙ, ВИ БУДЕТЕ НЕСТИ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ(ВКЛЮЧАЮЧИ СУДОВІ ВИТРАТИ І ВИТРАТИ), ПОВ'ЯЗАНІ З ТАКИМИ ПОЗОВАМИ. 
 
ВИ РОЗУМІЄТЕ І ЗГОДНІ З ТИМ, ЩО МИ НЕ БУДЕМО НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, 
СПЕЦІАЛЬНІ, СУДОВІ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ У ЗВ'ЯЗКУ АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВАШИХ ДІЙ АБО 
НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАШОЇ СТОРІНКИ В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ. ВОНИ ВКЛЮЧАЮТЬ В 
СЕБЕ ЗБИТКИ ВІД ПОМИЛОК, УТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ДЕФЕКТИ, ЗАТРИМКИ, КОМП'ЮТЕРНІ 
ВІРУСИ, ВАШІ ЗБИТКИ, ВТРАТУ ДАНИХ, НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП ТА ЗМІНИ ВАШИХ 
ПОВІДОМЛЕНЬ І ДАНИХ ТА ІНШІ МАТЕРІАЛЬНІ І НЕМАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ. ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ДІЄ 
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ЗАЯВЛЯЮТЬСЯ ЗБИТКИ ЗГІДНО З УМОВАМИ ДОГОВОРУ, АБО ЯК 
РЕЗУЛЬТАТ ХАЛАТНОСТІ, НАВІТЬ ЯКЩО МИ АБО НАШІ ПРЕДСТАВНИКИ БУЛИ НЕДБАЛИМИ АБО 
БУЛИ ПОПЕРЕДЖЕНІ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКОГО ЗБИТКУ. 
 
 
ЗАКОН та ЮРИСДИКЦІЯ 
 
Законодавство України регулює ці Правила та ваше використання нашої сторінки у соціальній 
мережі, і ви беззаперечно погоджуєтесь на юрисдикцію Українських компетентних суддів для 

http://www.pmi.com/


будь-яких заходів щодо виконання цих Правил. Ми визнаємо, що ви можете отримати доступ до 
нашої сторінки в соціальній мережі з будь-якої юрисдикції у світі, і ми маємо мало практичних 
можливостей для запобігання такому доступу.  
 
Наша сторінка розроблена у відповідності з законами України. Якщо будь-який матеріал на нашій 
сторінці або її використання суперечить законодавству того місця, де ви знаходитесь, коли ви 
отримуєте доступ до неї, ця сторінка не призначені для вас, і ми просимо вас не користуватися 
нашою сторінкою в соціальній мережі.  

 
Ви несете відповідальність за повідомлення про закони своєї юрисдикції та їх дотримання. 
 
ЗМІНИ ДО ЦИХ ПРАВИЛ 
 
Ми можемо змінювати данні Правила, не повідомляючи про це. Ви несете відповідальність за  
періодичну перевірку будь-яких змін, внесених до цих Правил. Ваше подальше використання 
нашої сторінки в соціальній мережі після публікації будь-яких змін до цих Правил означає, що ви 
приймаєте зміни 


