ЦЕЙ ДОДАТОК БУВ ЧИННИМ ДО 16.06.21

1. Користувачеві забороняється розміщувати Оголошення, що стосуються продажу наступних Позицій
(Заборонені позиції), і публікувати фотографії, які відносяться до наступних Позицій:
1. Об'єкти або зображення порнографічного змісту, особливо порнографічний контент за
участю осіб, які не досягли 15-річного віку, що пов'язаний з насильством і/або тваринами;
2. Еротичні гаджети (наприклад, вібратори, ляльки та ін.);
3. Секс-послуги, проституція, будь-які послуги інтимного характеру, види масажу: еротичний,
боді, лінгама, тантричний тощо; послуги свінгер-клубів; ескорт-послуги, стриптиз і
стриптиз-шоу, еротичні танці тощо;
4. Пропозиції знайомства, дружби, легких відносин, а також адміністративні панелі сайтів
знайомств;
5. Предмети або фотографії, що містять матеріали, які розпалюють ненависть, зокрема, на
підставі національних, етнічних, расових, релігійних або нерелігійних відмінностей;
6. Предмети із зображенням нацистської, комуністичної символіки;
7. Програмне забезпечення та Предмети, які адаптовані для вчинення дій, що порушують
закон чи моральні принципи, зокрема, програмне забезпечення та предмети для
подолання/обходу фізичної або електронної безпеки;
8. Матеріали, що містять контент, який порушує особисті права третіх осіб;
9. Музика, фільми, програмне забезпечення та інші товари, що порушують авторські права,
інші права інтелектуальної власності;
10. Небезпечні хімічні речовини в чистому вигляді, які можуть загрожувати життю, здоров'ю
або навколишньому середовищу (наприклад, сірчана кислота, карбід, стрихнін, ртуть);
11. Психотропні речовини та наркотичні засоби, зокрема, наркотики, а також інші речовини,
призначені для використання в якості їх замінників, незалежно від того, чи заборонені
законом зберігання і збут таких речовин, рослини (зокрема, їх насіння, включаючи, але не
обмежуючись, насіння конопель (Cannabis)) та інгредієнти, що використовуються для їх
приготування, галюциногенні рослини, гриби і похідні від них продукти;
12. Вибухові речовини і піротехніка, крім побутових піротехнічних виробів;
13. Алкогольні напої і тютюнові вироби та необроблений тютюн;
14. Товари/послуги, які посягають на територіальну цілісність і недоторканність України, а
також згадка і/або символіка т.зв. "ЛНР" і "ДНР".
15. Послуги, які передбачають консультування, посередництво, допомогу тощо в питаннях
в'їзду на територію проведення Операції Об'єднаних сил і тимчасово окуповані території;
16. Товари, які спрямовані на обхід встановлених законодавством правил/норм; товари, які
розміщуються тільки через підвищений попит або сформовані надзвичайні обставини;
17. Продаж політичних партій, громадських організацій і фондів;
18. Лікарські засоби, товари медичного призначення, підсилювачі сексуального
бажання та інші стимулятори, навіть якщо вони не є лікарськими засобами;
19. Органи, тканини, кров і виділення людини або тварин, послуги сурогатного материнства,
грудне молоко;
20. Дорогоцінні метали (продаж, покупка), дорогоцінне каміння (необроблені, оброблені, в т.ч.
кабошони) і напівдорогоцінне каміння (необроблені, оброблені, в т.ч. кабошони) не у
виробі;
21. Підроблені товари, тобто товари або послуги, які марковані таким чином, що може ввести
клієнтів в оману щодо походження, кількості, якості, складових, способу виробництва,
придатності, застосовності, ремонту, обслуговування або інших істотних характеристик
товарів або послуг;
22. Акції компаній, частки в капіталі, облігації та інші цінні папери, що належать третім особам;

23. Програмне забезпечення за ліцензією NFR (Not For Resale - не для продажу), в тестовій
версії, безкоштовне, умовно безкоштовне, яке може не підтримуватися ПО;
24. Програмне забезпечення, яке призначене для здійснення дій, що порушують закон або
мораль, зокрема:
a. Програмне забезпечення, що містить комп'ютерні віруси або інші шкідливі компоненти;
b. Програмне забезпечення та пристрої, що дозволяють завантажувати інформацію про
користувача комп'ютера без його відома;
c. Програмне забезпечення та пристрої для зняття блокувань і паролів з настільних і
портативних комп'ютерів, жорстких дисків та інших носіїв інформації, а також
автомобільних радіоприймачів, а також інформація, інструкції та послуги, які пов'язані з
видаленням або установкою таких блокувань;
d. Програмне забезпечення, що дозволяє генерувати адреси електронної пошти з
веб-сайтів або відправляти масові повідомлення користувачам веб-сайтів, месенджерів та
ін., які не давали на це згоду, а також бази даних, що можуть бути використані для
зазначених дій;
25. Інструкції та адреси веб-сайтів (посилань) і FTP-серверів, зокрема, що містять
інформацію, яка дозволяє отримати або сприяє отриманню інформації про:
a. створення або володіння небезпечними речовинами, які порушують чинне
законодавство і володіння якими заборонено,
b. порушення чинного законодавства.
26. Облікові записи на безкоштовних веб-сайтах, зокрема, облікові записи для обміну
миттєвими повідомленнями (наприклад (включаючи, але не обмежуючись), ICQ, Skype,
Jabber);
27. Облікові записи в програмах партнерства та лояльності, а також у сервісах, які пов'язані з
такими програмами;
28. Послуги відмотування/намотування пробігу автомобіля, а також приладів і програмного
забезпечення, що дозволяють здійснювати такі дії, програми технічного обслуговування
автомобілів;
29. Послуги з набивання, відновлення, заміни тощо VIN-кодів (ідентифікаційних номерів)
транспортних засобів, двигунів, шасі, кузовів, продаж/виготовлення дублюючих табличок з
VIN-кодом, наклейок з VIN-кодом.
30. Персональні дані або списки адрес електронної пошти;
31. Спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв'язку, інші засоби негласного
отримання інформації; предмети, які пов'язані з діяльністю правоохоронних органів
(радіоелектронні та спеціальні технічні засоби);
32. Антирадари, рамки-шторки, прилади антипрослуховування, антижучки і подібні технічні
засоби;
33. Пристрої та прилади для несанкціонованого втручання в роботу або несанкціонованого
використання телекомунікаційних мереж, пристроїв обліку електричної енергії, газу,
водопостачання (зокрема, пристрої, які зупиняють або спотворюють роботу лічильників);
34. Кардшейрінг та інші товари/послуги, що забезпечують в будь-якій формі і будь-яким
способом доступ до програми (передачі) організації мовлення, доступ до якої обмежено
суб'єктом авторського права і (або) суміжних прав застосуванням технічних засобів
захисту;
35. Дисертації, дипломи, бакалаврські та магістерські роботи, університетські та дипломні
роботи, реферати та інші подібні роботи і послуги, які пов'язані зі створенням таких робіт,
шпаргалки;
36. Послуги і предмети, пов'язані з участю в так званих фінансових пірамідах, тобто
фінансових структурах, які створені за рахунок залучення нових учасників, де основним
(або єдиним) джерелом прибутку є вступний внесок, що сплачується ними;
37. Системи інвестування в ринки цінних паперів і системи нелегальних лотерей і ставок, а
також послуги, які пов'язані з наданням допомоги при вході в такі ігри і укладанні таких
ставок, за винятком офіційних публікацій книг із присвоєним ISBN номером;

38. Рибальські та інші снасті та обладнання, використання яких заборонено законом, і
послуги/роботи по їх виробництву;
39. Знаряддя добування (збирання) об'єктів тваринного або рослинного світу, зокрема,
капканоподібні знаряддя лову, використання яких заборонено законом;
40. Будь-яка зброя (комплектуючі і боєприпаси до зброї, компоненти спорядження патронів
для зброї), включаючи пневматичну (пістолети, револьвери, гвинтівки та інші (будь-якого
калібру і швидкості польоту кулі), в яких снаряд (куля) приводиться в рух за рахунок
стиснутих газів або використання енергії стислої пружини) і сигнальні, бойові транспортні
засоби, а також розпилювачі газу, зокрема, перцеві балончики, незалежно від того,
обмежене їх застосування законом чи ні;
41. Індивідуальний бронезахист: бронежилети (різних типів і класів захисту), захисні каски
(різних типів і класів захисту), жорсткі захисні елементи (бронепластини окремо),
куленепробивні щити, чохли до бронежилетів тощо.
42. Фотографії в цифровому вигляді, що містять порнографічні матеріали, крім тих, які описані
в пункті 1 цього списку заборонених позицій;
43. Діючі (в тому числі з вичерпаним терміном дії) або чинні державні посвідчення особи і
документи будь-яких (зокрема, вже неіснуючих) країн світу (паспорти, ID-картки, права,
студентські квитки, залікові книжки, дипломи, проїзні квитки, перепустки, дозволи,
сертифікати, ліцензії, реєстраційні посвідчення та автомобільні техпаспорти, що
пропонуються без транспортних засобів, для яких вони були видані тощо, а також копії і
бланки цих документів;
44. Офіційні бланки, форми суворої звітності, крім бланків документів, що знаходяться у
вільному побуті;
45. Державні, відомчі, спортивні нагороди України, іноземних держав та вже неіснуючих
держав, колишнього СРСР, зокрема, грамоти, медалі, знаки відмінності;
46. Знижки у вигляді обіцянки, що дає право на знижку або іншу вигоду при купівлі товарів у
майбутньому;
47. Іноземна валюта та/або інші валютні цінності (за винятком продажу для нумізматичних
цілей);
48. Іменні квитки на футбольні матчі;
49. Пропозиції послуг ручного і програмного розміщення, розсилка оголошень на будь-яких
ресурсах, а також вакансії на подібні посади;
50. Пропозиції роботи:
a. участь у партнерських системах (наприклад, робота з переходу за посиланнями);
b. з обов'язковою передоплатою;
c. зокрема, в мережі Інтернет без вказівки фізичної адреси і прямих контактів
роботодавця;
d. в нічних клубах за кордоном; веб-моделями; перекладачі/перекладачки в шлюбні
агентства; танцівниці і участь в шоу-програмах та подібні.
51. Рідини для електронних сигарет;
52. Зареєстровані (активовані) SIM-карти, реєстрація SIM-карт,послуги з реєстрації SIM-карт,
поповнення SIM-карт, SIM-карти іноземних операторів, як оформлені (активовані), так і
неоформлені (неактивовані);
53. Програмне забезпечення та електронне обладнання, яке пропонується по так званому
попередньому замовленню;
54. Продукти харчування, термін придатності яких минув;
55. Тварини, рослини і комахи (зокрема, опудала та частини тварин), які занесені до Червоної
книги України та Міжнародної Червоної книги, тварини, занесені в списки Альянсу по
боротьбі з торгівлею дикою природою (WTA), а також тварини, спіймані в дикій природі;
56. Тварини, призначені для обміну на інші Позиції, але не для обміну на інших живих тварин,
тварини для притравки, тварини для контрольно-випробувальних станцій;
57. Позиції, які пов'язані з окультною тематикою (привороти, замовляння, гадання, сатанізм,
ритуали, чаклунство, відьми, магія, цілительство, екстрасенси тощо), а також особисті
рукописи за цією тематикою;

58. Коробки від планшетів, мобільних телефонів, ноутбуків, порожні гарантійні талони без
пропозиції продажу самого девайса, тестери, пробники, зокрема, парфумерні;
59. Неіснуючі товари/послуги, які об'єктивно не можуть бути об'єктами цивільного товарообігу
(наприклад, казкові тварини, герої легенд, душа людини, карма).
60. Військове майно, яке належить Збройним силам України.
2. Включення наступних типів Позицій може бути дозволено в оголошеннях за умови, що вони
відповідають умовам, які зазначені нижче, а опис Позиції, що розміщений на сторінці Оголошення,
містить вказаний зміст (умовно дозволені Позиції):

№

Тип Позиції

Умови

1.

Електронні видання (наприклад, книги,
вірші, довідники)

Продавець зобов'язаний заявити,
що він є єдиним автором видання
або видавцем.

2.

Ліцензійне програмне забезпечення від
виробника (OEM)

Продавець зобов'язаний заявити,
що програмне забезпечення не
порушує ліцензію EОM.

3.

Програмне забезпечення, яке
розповсюджується під Стандартними
публічними ліцензіями, такими як GNU
(GNU GPL)

Продавець погоджується з тим, що
програмне забезпечення не порушує
ліцензію.

4.

БАДи (біологічно активні добавки), харчові
добавки, дієтичні добавки, препарати з
натуральним складом

Користувач зобов'язаний заявити
про приналежність товару до таких
видів добавок. За винятком БАДів Далі (Dali), Ліда (LiDa), Міазомі,
Баша, Тонгкат (Tongkat), які
заборонені до публікації.

5.

Пропозиція вакансій від кадрових агентств

Користувач зобов'язаний зазначити,
що послуга безкоштовна для
шукачів.

6.

Робота для підлітків 14-16 років

Користувач зобов'язаний прямо
вказати в описі Оголошення про
наявність дозволу батьків/опікунів на
роботу.

7.

Робота за кордоном

Користувач зобов'язаний вказати в
описі Оголошення реквізити ліцензії
на здійснення зазначеної діяльності.

8.

Послуги кредитування

Користувач зобов'язаний вказати в
описі Оголошення наступну
інформацію:
●
●

●

Найменування банку чи іншої
фінансової установи;
Ліцензію банку або іншої
фінансової установи, яка
видає кредит;
Загальні вимоги до
позичальника.

9.

Послуги ломбардів

Користувач зобов'язаний вказати в
описі Оголошення найменування,
адресу суб'єкта, який надає послуги.

10.

Фінансовий, оперативний лізинг

Користувач зобов'язаний вказати в
описі Оголошення реквізити ліцензії
на здійснення зазначеної діяльності
або прикріпити скан-копію такого
документа.

11.

Послуги прописки

Користувач зобов'язаний вказати в
описі Оголошення найменування
юридичної фірми, агентства тощо.

12.

Допомога в отриманні/заміні посвідчення
водія, реєстрація авто

Користувач зобов'язаний вказати в
описі Оголошення найменування
юридичної особи або суб'єкта
підприємництва, що надає послугу.

13.

Перевірка на прослуховування, пошук
жучків

Користувач зобов'язаний вказати в
описі Оголошення реквізити ліцензії
на вказаний вид діяльності.

14.

Послуги з виготовлення ножів, ремонту
зброї

Користувач зобов'язаний вказати в
описі Оголошення реквізити ліцензії
на вказаний вид діяльності.

15.

Бази постачальників

Користувач зобов'язаний заявити,
що продаж бази постачальників
здійснюється разом із готовим
бізнесом.

16.

Спермодози для застосування в штучному
заплідненні сільгосптварин

Допускаються при розміщенні в
Категоріях/Підкатегоріях "Тварини /
Зоотовари" або "Бізнес і послуги /
Сировина/матеріали".

17.

Тварини, які вирощені в розплідниках,
включені до Червоної книги України,
Міжнародної Червоної книги, список
міжнародної Конвенції СІТЕС, а також
окремі категорії тварин (леви, тигри,
ведмеді, жирафи, мавпи, слони, лисиці)

Користувач зобов'язаний вказати в
описі Оголошення:
1. Правильне і повне
найменування тварини
(російською, українською або
латиницею);
2. Назва розплідника або
посилання на офіційний сайт
розплідника.
Допускаються тільки від
Бізнес-користувачів

18.

Сувенірна зброя, копії, репліки зброї

Користувач зобов'язаний зазначити,
що ніж не заточений або зброя є
сувенірною. Фотоматеріали, які
додані до Оголошення, повинні
підтверджувати зазначену
інформацію.

19.

Ножі, інші предмети, які можуть бути
класифіковані як холодна зброя

Користувач зобов'язаний прикріпити
до Оголошення сертифікат або
висновок компетентного органу, який
підтверджує, що товар не є
холодною зброєю.

20.

Макети зброї (ММГ)

Користувач зобов'язаний зазначити,
що зброя недієздатна, позбавлена
своїх бойових характеристик.
Фотоматеріали, які додані до
Оголошення, повинні
підтверджувати зазначену
інформацію.

21.

Продаж акаунтів соц. мереж тощо

Позиція допускається тільки разом із
продажем бізнесу загалом.

22.

Аксесуари до зброї

Позиція не є складовою частиною
зброї, тобто не впливає на
можливість виконувати свої функції
(наприклад, коліматорні приціли,
лазерні указки).

Зобов'язання зробити відповідну заяву згідно з таблицею, яка наведена вище, повинно бути виконано в
описі Оголошення.

