
Система рейтингів  

Наша система автоматично розраховує рейтинг користувачів та їхніх публікацій. Після 

реєстрації користувач має рейтинг “0” балів, будь-яка новостворена публікація 

має рейтинг «+2», коментар – «+1». 

Яким чином можна підвищити свій рейтинг? 

Яким чином рейтинг користувача знижується? 

Якщо вашій публікації або коментарю ставлять дизлайк, це негативно впливає на ваш 

рейтинг та рейтинг вашої публікації. 

Напиши коментар до публікації +1 бал

Напиши пост в мікроблозі +2 бали

Створи подію +2 бали

Напиши новину +2 бали

Лайк під твоїм постом +1 бал 

Лайк на твій коментар +1 бал 



Рейтинг публікації може стати негативним в разі, якщо дизлайки переважатимуть над 

лайками. У такому випадку рейтинг контенту піде в мінус та може бути автоматично 

заблокований за таких значень:  

✔ новина      -1000 балів

✔ подія     -300 балів

✔ пост в мікроблозі   -300 балів

✔ коментар під будь-яким матеріалом -50 балів 

У разі якщо рейтинг користувача досягнув негативного рівня -500 балів, система 

також автоматично заблокує такого користувача. 

Приміка* Будь-який контент, що було розміщено адміністратором платформи, 

не може бути заблокований автоматично. 

У разі якщо публікація користувача порушує правила користування цим вебсайтом, 

адміністратор може застосувати примусове блокування контенту або користувача. 

Такий користувач отримає інформаційне повідомлення на е-mail з посиланням на 

апеляційну форму, в якій користувач може оскаржити блокування свого акаунта або 

публікації. 

Вплив рейтингу користувача на доступ до функціоналу платформи 

Рейтинг користувача впливає на його повноваження на платформі і доступний йому

функціонал. Зі зростанням рейтингу користувач отримує можливість створювати 

публікації в розділах «Мікроблог», «Події», «Новини», «Бібліотека матеріалів». 

У разі ж зменшення рейтингу користувача його доступ до функціоналу на 

платформі також зменшується відповідно.  

Дизлайк під твоїм постом -2 бали 

Дизлайк на твій коментар -1 бал 



Який має бути рейтинг, щоб почати писати публікації та коментарі? 

Як створити публікацію? 

Якщо користувач досяг рейтингу 100 балів, він може створювати публікації в розділі 

«Мікроблог». Для цього необхідно натиснути на кнопку «Створити пост» (розміщується 

на головній сторінці та в розділі особистого кабінету «Пости»). 

Коментар 

Питання 

Мікроблог 

Подія 

Новина 

Бібліотека 
матеріалів 

більше 1 балу 

більше 100 балів 

більше 200 балів 

більше 1000 балів 

більше 10000 
балів 

більше 1000 балів 

більше 1000 балів 

більше 5000 балів 

з будь-яким рейтингом 

Без модерації Через модерацію Тип матеріалу 



У новому вікні вам необхідно заповнити такі дані: 

● статус; 

● заголовок*; 

● короткий опис (анонс); 

● текст публікації; 

● вступне зображення публікації;

● відео; 

● файл; 

● теги; 

● тип матеріалу; 

● геолокація. 



Необхідна консультація? 

Якщо у вас виникли технічні проблеми або є інші запитання стосовно роботи  

Національної комунікаційної платформи відповідальних власників житла, можете 

написати в нашу підтримку, перейшовши за посиланням https://osbb-ok.org.ua/techform  

https://osbb-ok.org.ua/techform

