
ПОСІБНИК iз КурСу

«ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ 

В БАЗАХ ДАНИХ»

Упорядкувала 

старша викладачка 
Національного 
університету  

«Києво-Могилянська 
академія»

ГаННа ГорбеНКо



Даний посібник було видано за підтримки 
Відділу з правоохоронних питань Посольства 
СШа в Україні. Погляди,висловлені у цьому 
виданні, належать виключно авторам і 
можуть не співпадати зпозицією Посольства 
СШа

Викладений матеріал є збірником текстів лекцій для слухачів курсу «Пошук інформації 
в базах даних» Антикорупційних студій Національного університету «Києво-Могилян-
ська академія» та має рекомендаційний характер, розрахований на базові знання й нави-
чки користувача, а також не містить опису шляхів несанкціонованого втручання в роботу 
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних 
мереж чи мереж електрозв’язку. Порядок доступу до програмних засобів (сервісів) та їхня 
функціональність можуть змінюватися їхніми розробниками (власниками).

Автор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких може зазнати користувач (треті 
особи) в результаті помилкового розуміння чи застосування наведеної в посібнику інфор-
мації. Особа самостійно забезпечує захист своїх персональних даних та іншої конфіденці-
йної інформації під час пошукової діяльності в мережі Інтернет. Будь-які матеріали, отри-
мані користувачем із застосуванням викладеного у виданні матеріалу, використовуються 
ним/нею на свій ризик.

Посібник може бути корисним для співробітників оперативних і слідчих підрозділів пра-
воохоронних органів україни, здобувачів вищої освіти та наукових ступенів, викладачів і 
науковців, кола інтересів яких стосується висвітлена тематика.

EMBASSY OF THE UNITED STATES
KYIV, UKRAINE



ЗМІст
ТЕМА 1. ПОШУК, ОБМІН ТА ЗАХИСТ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТІ 8

1.1. ПОНЯТТЯ ПОШуКу ІНФОрМАЦІЇ В ІНТЕрНЕТІ 8

1.2. ПОШуКОВІ СИСТЕМИ 12

1.3. ПрАВИЛА ПОШуКу ІНФОрМАЦІЇ 14

1.4. МЕТАПОШуКОВА СИСТЕМА 18

1.5. зАХИСТ ДАНИХ В ІНТЕрНЕТІ 19

ТЕМА 2. УКРАЇНСЬКІ РЕЄСТРИ 23

2.1. ЄДИНИЙ ДЕрЖАВНИЙ рЕЄСТр ЮрИДИЧНИХ ОСІБ,  
ФІзИЧНИХ ОСІБ – ПІДПрИЄМЦІВ ТА ГрОМАДСЬКИХ ФОрМуВАНЬ  
(https://usr.minjust.gov.ua) 24

2.2. рЕЄСТр НЕруХОМОСТІ (https://kap.minjust.gov.ua) 31

2.3. КАДАСТрОВА КАрТА (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) 33

2.4. рЕЄСТр МВС (http://hsc.gov.ua/) 37

2.5. рЕЄСТр СуДОВИХ рІШЕНЬ (http://www.reyestr.court.gov.ua/) 41

2.6. ЄДИНИЙ рЕЄСТр БОрЖНИКІВ (https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors/) 46

2.7. SMiDA (АГЕНТСТВО з рОзВИТКу ІНФрАСТруКТурИ  
ФОНДОВОГО рИНКу уКрАЇНИ) (http://smida.gov.ua/) 53

2.8. ІНФОрМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМуНІКАЦІЙНА СИСТЕМА «PROZORRO» 69

2.9. ІНФОрМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМуНІКАЦІЙНА СИСТЕМА  
(https://tender.me.gov.ua/) 79

ТЕМА 3. АНАЛІЗ ДЕКЛАРАЦІЙ ТА АЛГОРИТМ МОНІТОРИНГУ 93

3.1. ДЕКЛАруВАННЯ ОСІБ, уПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФуНКЦІЙ  
ДЕрЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВрЯДуВАННЯ 93

3.1.1. ВИДИ ДЕКЛАрАЦІЙ ТА ПОрЯДОК ЇХ ПОДАННЯ 93

3.1.2. СуБ’ЄКТИ ДЕКЛАруВАННЯ 97

3.1.3. ЧЛЕНИ СІМ’Ї СуБ’ЄКТА ДЕКЛАруВАННЯ 99

3.1.4. ОСОБЛИВОСТІ ДЕКЛАруВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НЕруХОМОСТІ 101

3.1.5. ОСОБЛИВОСТІ ДЕКЛАруВАННЯ руХОМОГО МАЙНА  
(КрІМ ТрАНСПОрТНИХ зАСОБІВ) 107

3.1.6. ОСОБЛИВОСТІ ДЕКЛАруВАННЯ ТрАНСПОрТНИХ зАСОБІВ 110

3.1.7. ОСОБЛИВОСТІ ДЕКЛАруВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕрІВ 112

3.1.8. ОСОБЛИВОСТІ ДЕКЛАруВАННЯ КОрПОрАТИВНИХ ПрАВ 114



3.1.9. ОСОБЛИВОСТІ ДЕКЛАруВАННЯ ЮрИДИЧНИХ ОСІБ, Т 
рАСТІВ АБО ІНШИХ ПОДІБНИХ ПрАВОВИХ уТВОрЕНЬ, КІНЦЕВИМ  
БЕНЕФІЦІАрНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТрОЛЕрОМ)  
ЯКИХ Є СуБ’ЄКТ ДЕКЛАруВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї 116

3.1.10. ОСОБЛИВОСТІ ДЕКЛАруВАННЯ НЕМАТЕрІАЛЬНИХ АКТИВІВ 118

3.1.11. ОСОБЛИВОСТІ ДЕКЛАруВАННЯ ДОХОДІВ  
(у ТОМу ЧИСЛІ ПОДАруНКІВ) 123

3.1.12. ОСОБЛИВОСТІ ДЕКЛАруВАННЯ ГрОШОВИХ КОШТІВ 127

3.1.13. ОСОБЛИВОСТІ ДЕКЛАруВАННЯ БАНКІВСЬКИХ  
ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ уСТАНОВ 129

3.1.14. ОСОБЛИВОСТІ ДЕКЛАруВАННЯ ФІНАНСОВИХ зОБОВ’ЯзАНЬ 132

3.1.15. ОСОБЛИВОСТІ ДЕКЛАруВАННЯ ВИДАТКІВ ТА ПрАВОЧИНІВ 133

3.1.16. ОСОБЛИВОСТІ ДЕКЛАруВАННЯ рОБОТИ зА СуМІСНИЦТВОМ 135

3.1.17. ОСОБЛИВОСТІ ДЕКЛАруВАННЯ ЧЛЕНСТВА  
В ОрГАНІзАЦІЯХ ТА ЇХ ОрГАНАХ 136

3.2. ПЕрЕВІрКА ДЕКЛАрАЦІЙ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
зА ПОруШЕННЯ зАКОНу уКрАЇНИ «ПрО зАПОБІГАННЯ КОруПЦІЇ» 138

3.3. МЕХАНІзМ АНАЛІзу ДЕКЛАрАЦІЙ 142

3.4. АНАЛІТИКА. МЕТОД ОБЧИСЛЕННЯ NET WORTH ANALYSiS 146

3.5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ зА КОруПЦІЮ 149

ТЕМА 4. МЕТОДИ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ 153

4.1. МЕТОДИ рОзСЛІДуВАННЯ 153

4.2. НОрМАТИВНО-ПрАВОВЕ рЕГуЛЮВАННЯ рОзСЛІДуВАННЯ  
(НА ПрИКЛАДІ) 154

4.3. ПІДГОТОВКА рЕзуЛЬТАТу зБОру, ОБрОБКИ  
ТА АНАЛІзу зНАЙДЕНОЇ ІНФОрМАЦІЇ 156

4.3.1. ПОрЯДОК ДІЙ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІНФОрМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ 158

4.3.2. ПОрЯДОК ДІЙ ДЛЯ СКЛАДАННЯ СХЕМИ ВзАЄМОзВ’ЯзКІВ  
(LiNK CHART) 162

4.3.3. ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ СХЕМИ ПОТОКІВ (FLOW CHART) 164

4.3.4. ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ СХЕМИ ПОДІЙ  
(EVENT CHART, TiMELiNE CHART) 166

ТЕМА 5. OSINT ЗАКОРДОННИХ ДЖЕРЕЛ 168

5.1. ОСОБЛИВОСТІ ПОШуКу ІНФОрМАЦІЇ у https://offshoreleaks.icij.org/ 168

5.2. ОСОБЛИВОСТІ ПОШуКу ІНФОрМАЦІЇ у https://www.n-vestigate.net/ 171

5.3. ОСОБЛИВОСТІ ПОШуКу ІНФОрМАЦІЇ у https://opencorporates.com/ 173

5.4. ОСОБЛИВОСТІ ПОШуКу ІНФОрМАЦІЇ В рЕЄСТрАХ рОСІЇ 175



ТЕМА 6. OSINT СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 177

6.1. ЯК ПрАЦЮВАТИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕрЕЖАХ 177

6.2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОрИСТАННЯ HAVEiBEENPWNED.COM 178

6.3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОрИСТАННЯ  
NAMECHK.COM ТА WHATSMYNAME.APP 179

6.4. ОСОБЛИВОСТІ рОБОТИ зІ зЛИТИМИ ДАНИМИ 181

6.5. ОСОБЛИВОСТІ рОБОТИ В iNSTAGRAM 182

6.6. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОрИСТАННЯ FACEBOOK 186

ДОДАТКИ
ДОДАТОК 0.1. Посилання на джерела OSINT 190

0.1.1. загальний пошук інформації 190

0.1.2. Візуальний пошук 191

0.1.3. Національні пошукові системи 192

0.1.4. Пошук схожих сайтів 194

0.1.5. Пошукові системи ioT 194

ДОДАТОК 0.2. Соціальні медіа 195

0.2.1. Основні соціальні мережі 195

0.2.2. Пошук у реальному часі, пошук  
у соціальних медіа та загальні інструменти соціальних медіа 196

0.2.3. Інструменти соціальних медіа: Facebook 198

0.2.4. Інструменти соціальних медіа: Google+ 200

0.2.5. Інструменти соціальних медіа: instagram 200

0.2.6. Інструменти соціальних медіа: Twitter 202

0.2.7. Інструменти соціальних медіа: VKontakte 206

0.2.8. Інструменти соціальних медіа: Linkedin 206

0.2.9. Інструменти соціальних медіа: Telegram 207

0.2.10. Інструменти соціальних медіа: WhatsApp 207

0.2.11. Інструменти соціальних медіа: Skype 207

0.2.12. Інструменти соціальних медіа: Snapchat 207

0.2.13. Social Network Analysis 207

ДОДАТОК 0.3. Пошук інформації про людину 208

0.3.1. Основні інструменти та системи для пошуку людей 208

0.3.2. Пошук адреси та контактної інформації 210



0.3.3. Пошук за телефоном 211

0.3.4. Пошук електронної пошти / перевірка електронної пошти 213

0.3.5. Перевірка імені користувача (Username) 215

ДОДАТОК 0.4. Пошук інформації про компанію 216

0.4.1. Основні інструменти та системи для пошуку компаній 216

0.4.2. Пошук компаній (ЄС/EU) 219

0.4.3. Пошук компаній (UK) 220

0.4.4. Пошук компаній (US) 222

0.4.5. Пошук компаній (Швейцарія) 223

0.4.6. Пошук компаній (Середній Схід) 223

0.4.7. Пошук компаній (Китай) 223

0.4.8. Бізнес-реєстри (EU + EFTA) 224

0.4.9. Бізнес-реєстри (US) 226

0.4.10. Бізнес-реєстри (Інші) 228

0.4.11. реєстри підприємств і списки директорів 229

ДОДАТОК 0.5. Пошук рухомого/нерухомого майна 230

0.5.1. Пошук нерухомості 230

0.5.2. Пошук літаків (повітряних суден) 232

0.5.3. Пошук авто 234

0.5.4. Пошук / відстежування кораблів 235

ДОДАТОК 0.6. Web-розвідка 237

0.6.1. Дослідження домену та ІС, аналіз вебсайтів 237

0.6.2. Історія вебпошуку та улюблених вебсайтів 243

0.6.3. Дослідження темної павутини (Dark Web) 244

ДОДАТОК 0.7. Робота із зображеннями, відео, аудіо (пошук та аналіз) 245

0.7.1. Пошук зображень 245

0.7.2. Аналіз зображень 247

0.7.3. Пошук відео 249

0.7.4. робота з аудіо 250



ДОДАТОК 0.8. Робота з документами 251

0.8.1. Пошук документів 251

0.8.2. управління PDF-файлами 252

0.8.3. робота з метаданими документа 252

ДОДАТОК 0.9. Геопросторовий OSINT 253

0.9.1. Інструменти геопросторових досліджень і картографування 253

ДОДАТОК 0.10. Перелік інструментів OSINT 258

0.10.1. Перелік інструментів OSiNT 258



тЕМА 1. ПОШУК, ОБМІН тА ЗАХИст ДАНИХ В 
ІНтЕРНЕтІ

1.1. ПОНЯттЯ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНтЕРНЕтІ
Пошук інформації – завдання, яке найчастіше доводиться виконувати користувачу глобаль-
ної мережі. Але знайти у великій кількості сайтів і вебсторінок потрібне джерело дуже 
непросто. Для цього треба вміти використовувати різні способи пошуку інформації, пра-
вильно формулювати запити й критично оцінювати знайдену інформацію.

Інтернет (World Wide Web, WWW, що дослівно означає «всесвітня павутина») ще назива-
ють глобальною інформаційною системою.

ОсНОВНІ сПОсОБИ ПОШУКУ В ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ тАКІ:

Вказання адреси вебсторінки. Це найшвидший спосіб пошуку. Його використовують, якщо 
точно відома адреса сторінки.

Переміщення за допомогою гіперпосилань: можна переходити зі сторінки на сторінку, шу-
каючи потрібну інформацію. Недолік очевидний: так можна довго і безрезультатно подо-
рожувати мільйонами сторінок Інтернету.

Використання спеціальних інструментів пошуку: добірок посилань, пошукових каталогів 
та систем метапошуку. Ці інструменти мають спеціальні засоби організації пошуку, що за-
безпечує ефективний пошук потрібної інформації в Інтернеті.

знайдену в результаті пошуку інформацію обов’язково потрібно проаналізувати. Публіка-
ції в глобальній мережі можуть містити застарілу інформацію або навіть помилки. Тому до 
використання знайденої інформації потрібно з’ясувати:

 Î коли було створено сайт і як часто поновлюють повідомлення на ньому;

 Î кому належить сайт – приватній особі чи організації;

 Î чи є посилання на джерела інформації;

 Î чи є зворотний зв’язок з адміністратором сайту або авторами статей.

у разі використання матеріалів з Інтернету потрібно дотримуватися вимог авторського 
права: вказувати персональні дані автора, повну назву й адресу публікації.

розглянемо докладно використання спеціальних інструментів пошуку. 

рис. 1.1. Інструменти пошуку

Добірки посилань використовуються для пошуку інформації з конкретної теми. Вони міс-
тять списки посилань на сайти, які в деяких випадках згруповано в рубрики.

Пошуковий каталог – це структурований набір посилань на сайти з їх стислим описом. 
Його використовують для пошуку інформації з різноманітних тем. Його, як і добірку поси-
лань, створюють «руками». Посилання на джерела інформації класифіковано в пошуково-
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му каталозі за темами (наприклад, освіта, наука, техніка, розваги, подорожі тощо). Кожна з 
цих тем може бути розбита на підтеми, що дає змогу звужувати зону пошуку.

Пошукові системи Інтернету використовують такі алгоритми пошуку: простий пошук, роз-
ширений пошук та контекстний пошук.

Простий пошук. Під час цього пошуку в поле запиту вводять одне або декілька слів, які мо-
жуть характеризувати зміст документа. Під час введення одного слова машина видає зазви-
чай велику кількість посилань, з яких обрати потрібну інформацію буває доволі складно. 
Тому простий пошук використовують для знаходження нескладних, однозначних питань 
чи теоретичних положень.

Розширений пошук. Такий пошук завжди містить запит із групи слів. Під час розширеного 
пошуку рекомендують зв’язувати ключові слова логічними операторами and (і), or (або), not 
(ні) тощо. зазвичай записи ключових слів і логічних операторів у різних пошукових систе-
мах або однакові, або доволі схожі. Тому, засвоївши один раз прийоми розширеного по-
шуку, можна ними користуватися де завгодно, переключивши машину в потрібний режим 
розширеного пошуку.

Контекстний пошук. Пошукові машини, що підтримують цей вид пошуку, видають посилан-
ня на інформацію, яка точно відповідає ключовим словам у пошуковому вікні. Для цього в 
більшості випадків ключову фразу потрібно взяти в лапки.

ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ З ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНтЕРНЕтІ

1. Обміркуйте зміст свого запиту. Можливо, частково ви вже знаєте відповідь. Щоб 
знайти інформацію, шукайте одночасно ключові слова із запитання і відомої вам від-
повіді.

2. Використовуйте перевірені вами пошукові системи. Якщо ви новачок у цій сфері, то 
вам не завадить приділити деякий час вивченню наявних для цього мережевих засо-
бів і принципів їхньої роботи.

3. Кількість документів, отриманих у результаті пошуку, може бути величезною. Тому 
вирішальне значення для оптимального пошуку інформації має правильний набір 
ключових слів. Опис того, як складати ефективні запити, дається в самих пошукових 
ресурсах. зазвичай будь-яка пошукова система має довідковий розділ.

4. Перевіряйте орфографію в написанні слова. Використовуйте синоніми, якщо список 
знайдених сторінок занадто малий.

5. Шукайте більше ніж по одному слову. Максимально звужуйте предмет пошуку.

6. Не починайте звичайні слова з великої літери, крім власних назв.

7. Використовуйте посилання «знайти схожі документи», якщо один із знайдених доку-
ментів найбільш близький до шуканого.

8. зверніть увагу, що контекст документа вже може містити відповідь, тобто не потрібно 
буде заходити в сам документ.

9. у разі потреби використовуйте мову запитів і системи розширеного пошуку вико-
ристовуваних пошукових систем.
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рис. 1.2. Процесингова схема

ЗАХИст ПЕРсОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Перед тим, як здійснити будь-який пошук в Інтернеті, треба подбати про захист персо-
нальної інформації та пристрою під час роботи в мережі. Це можна забезпечити завдя-
ки використанню VPN та «замаскуванню» власної персони через створення віртуальної 
PERSONA.

VPN (абревіатура від англ. Virtual Private Network – віртуальна приватна мережа) – уза-
гальнена назва мереж, що створюються поверх інших мереж, які мають менший рівень до-
віри. VPN-тунель, який створюється між двома вузлами, дозволяє приєднаному клієнту 
бути повноцінним учасником віддаленої мережі і користуватись її сервісами: внутрішніми 
сайтами, базами, принтерами, політиками виходу в Інтернет. Безпека передавання інфор-
мації через загальнодоступні мережі реалізується за допомогою шифрування, внаслідок 
чого створюється закритий для сторонніх канал обміну інформацією. Технологія VPN дає 
змогу об’єднати декілька географічно віддалених мереж (або окремих клієнтів) у єдину ме-
режу з використанням для зв’язку між ними непідконтрольних каналів. Багато провайдерів 
пропонують свої послуги як з організації VPN-мереж для бізнес-клієнтів, так і для виходу 
в мережу Інтернет. VPN є клієнт-серверною технологією.

Одна з головних причин використання VPN – це максимальне убезпечення вашого з’єд-
нання завдяки шифруванню внутрішнього трафіку, що важливо під час передачі даних.

Кожен провайдер здатний надати за запитом відповідних органів логи (записи) діяльності 
користувачів. Ваша інтернет-компанія записує всі дії, які ви вчиняли в мережі. Це допомагає 
зняти з провайдера будь-яку відповідальність за дії, які проводив клієнт. 

Є багато ситуацій, коли потрібно захистити свої дані і отримати свободу. Наприклад:

 Î VPN-сервіс використовується для відправлення конфіденційних даних (це допома-
гає захистити важливу інформацію від перехоплення);

 Î якщо вам потрібно обійти прив’язку сервісу по географічній місцевості (наприклад, 
для використання сервісів «Яндекс» (цю пошукову систему в україні заборонено), 
VPN-сервіс допоможе обійти заборону, підміняючи адресу мережі на російську);

 Î приховати від провайдера відвідування сайтів (не кожна людина готова ділитися сво-
єю діяльністю в Інтернеті, тому захищатиме свої відвідування за допомогою VPN).

Як працює VPN. Коли ви задіюєте інший VPN-канал, ваш iP належатиме країні, де розта-
шована ця захищена мережа. у разі підключення буде створено тунель між VPN-сервером 
і вашим комп’ютером. Після цього в логах (записах) провайдера буде набір незрозумілих 
символів. Аналіз даних спеціальною програмою не дасть результатів. Якщо не використо-
вувати цю технологію, то протокол HTTP відразу ж скаже, до якого сайту ви підключаєтеся.

Структура VPN. Складається це підключення з двох частин. Перша – «внутрішня» (підкон-
трольна) мережа, їх може бути кілька. Друга – «зовнішня», через яку проходить інкапсу-
льоване з’єднання (зазвичай використовується Інтернет). Можливо також підключення до 
віртуальної мережі окремого комп’ютера.
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Підключення до VPN віддаленого користувача робиться за допомогою сервера доступу, 
який підключений як до внутрішньої, так і до зовнішньої (загальнодоступної) мережі. у разі 
підключення віддаленого користувача (або у разі встановлення з’єднання з іншою захище-
ною мережею) сервер доступу вимагає проходження процесу ідентифікації, а потім про-
цесу автентифікації. Після успішного проходження обох процесів віддалений користувач 
(віддалена мережа) наділяється повноваженнями для роботи в мережі, тобто відбувається 
процес авторизації.

Класифікація VPN. Є кілька видів віртуальних приватних мереж. Існують варіанти за ступе-
нем захищеності, способом реалізації, рівнем роботи по моделі iSO/OSi, задіяному прото-
колу. Можна використовувати платний доступ або безкоштовний VPN-сервіс від Google/
Opera. за ступенем захищеності канали можуть бути «захищеними» або «довірчими». Ос-
танні потрібні, якщо саме по собі поєднання має потрібний рівень захисту. 

PERSONA (множина personae або personas) – від лат. persona, що своєю чергою походить 
від етруського phersu (маска) – роль, особа.

Перед пошуком інформації на сайтах, де потрібна авторизація, та в соціальних мережах 
треба:

 Î створити фейкову (від англ. fake – підроблений, фальшивий) електронну поштову 
скриньку;

 Î створити фейковий профіль у соціальних мережах.

Фейковий профіль/пошта мають бути діючими, тобто ви повинні мати до них постійний 
доступ (логін, пароль). Таких акаунтів може бути декілька.

Для створення профільних даних можна використовувати такі онлайн-сервіси:

Інструмент Посилання
fakenamegenerator.com назва/ім’я
7sim.net номер телефону
thispersondoesnotexist.com зображення/фото неіснуючої людини
temp-mail.org, tempmail.com одноразова електронна пошта

generatedata.com імена, адреси, і-мейли, назви, карткові рахунки, 
пін-коди та ін.
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1.2. ПОШУКОВІ сИстЕМИ 
Якщо адресу сторінки з цікавим для нас матеріалом невідомо і сторінки з відповідними 
посиланнями також немає, доводиться розшукувати матеріали у всьому Інтернеті. у цьому 
випадку застосовують пошукові системи – спеціальні вебвузли.

Є два основних методи пошуку в глобальній мережі.

у першому випадку ви шукаєте вебсторінки, які стосуються певної теми. Пошук здійсню-
ють вибором тематичної категорії і поступовим її звуженням. Такі пошукові системи нази-
вають пошуковими каталогами. Вони зручні, коли ви знайомитеся з новою для себе темою 
чи хочете переглянути широко відомий «класичний» ресурс на цю тему.

Інший спосіб пошуку використовують, якщо тема має вузький, специфічний характер або 
потрібні рідкісні, маловідомі ресурси. у цьому випадку потрібно знати, які ключові слова 
має містити документ з цікавої для вас теми.

Недоліком добірок посилань і пошукових каталогів є те, що вони пропонують невеликий 
за обсягом перелік посилань на сайти з потрібної теми, бо їх створюють люди. Для багато-
кратного збільшення зони пошуку цю роботу потрібно автоматизувати. Для цього розро-
блено пошукові системи.

Пошук у таких системах здійснюють за допомогою спеціальних програм, які постійно пе-
реглядають вебсайти Інтернету, автоматично створюють каталоги посилань та підтримують 
відповідність між створеними каталогами і наявними в мережі матеріалами. робота корис-
тувача з пошуковою системою базується на формуванні запиту, згідно з яким відбувається 
добір потрібних документів. запит формують за допомогою одного або кількох ключових 
слів. результати пошуку надають у вигляді списку посилань і короткої анотації до них.

Ключове слово – це слово, яке найповніше відображає інформацію, яку потрібно знайти.

Запит – це набір ключових слів, за якими здійснюють пошук і відбір потрібних документів.

Пошукова система – це комплекс програм і потужних комп’ютерів, здатних приймати, ана-
лізувати й обслуговувати запити користувачів з пошуку інформації в глобальній мережі.

Першою пошуковою системою стала WebCrawler, створена у 1994 році. Ця система дає 
змогу користувачам здійснювати пошук за будь-якими ключовими словами на будь-якій 
вебсторінці. Це стало стандартом для всіх сучасних пошукових систем.

Адреси пошукових систем добре відомі всім, хто працює в Інтернеті. На сьогодні вико-
ристовують такі пошукові системи: Google, Yahoo, Ask та ін. розглянемо їх. Безперечним 
лідером у користувачів українського Інтернету є пошукова система Google. 

Пошукова система Googlе, www.google.com Ця пошукова машина, базована на принципо-
во новому алгоритмі пошуку, відрізняється гранично аскетичним інтерфейсом і прекрас-
ними результатами пошуку з високим ступенем релевантності. На відміну від інших по-
шукових систем, у «першій десятці» результатів, виданих Google, зазвичай ви не знайдете 
інформаційного сміття і випадкових сайтів: місце сайту в списку безпосередньо пов’язано 
з кількістю посилань на нього з інших серверів аналогічної тематики.

Цікавою особливістю Google є наявність другої кнопки поряд із рядком пошуку. Перша 
кнопка запускає традиційний механізм. Друга кнопка одразу ж перекине користувача на 
сайт, який, на думку Google, максимально відповідає його запитам.

Слід зазначити, що бувають ситуації, коли інформацію певної тематики можна знайти за 
допомогою популярних пошукових систем. Тоді як в інших пошукових системах вона пе-
ребуває в загальному доступі.
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Пошукова система Yahoo, yahoo.com Наявна база даних: новини, мапи, рекламна і спор-
тивна інформація, бізнес, номери телефонів, персональні вебсторінки, електронні адреси 
(окрема база даних). Пошук можна обмежити певним проміжком часу. Діють оператори «і» 
та «або».

Пошукова система Ask (колишня назва Ask Jeeves), ask.com Цю пошукову систему засну-
вали 1996 року Гарретт Гурнер і Девід Вартен у місті Берклі, штат Каліфорнія, США. Від 
самого початку користувачі могли отримати відповіді на запитання, сформульовані в тепе-
рішньому часі, а також використати традиційний пошук ключових слів. Сучасний Ask.com 
також підтримує це. Але долучено додаткову підтримку математики, словник і конверсію 
питання.

Bing – продукт компанії Microsoft, тож це обов’язковий складник смартфона, що працює на 
операційній системі Windows.

Baidu.com – пошукова система, яка використовується в Китаї. Має свою вбудовану енци-
клопедію, що є більш популярною серед жителів Китаю, ніж відома всім Вікіпедія.

Yandex – найпопулярніший пошуковик у росії та інших країнах СНД. Відмінною рисою є 
наявність багатого функціоналу, який охоплює музику, мапи, транспорт, пошту, перекладач 
та ін.

Search.aol.com – була популярною у США у 1990-х роках. Сьогодні залишається деякий від-
соток користувачів, які не люблять змінювати своїх звичок і шукають інформацію звичним 
для них пошуковиком.
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1.3. ПРАВИЛА ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ
ПОШУК ПОтРІБНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗДІЙсНЮЮтЬ У 3 ЕтАПИ:

Спочатку треба продумати тему запиту та проаналізувати, що ви хочете отримати в резуль-
таті пошуку. Правильно визначена тема пошуку допоможе вам у доборі ключових слів.

Другий етап – вибір пошукової системи – залежить переважно від уподобань користувача. 
Перед тим, як вибрати конкретну пошукову систему, потрібно ознайомитися з можливос-
тями кожної з них. Вікна всіх пошукових систем виглядають по-різному, але містять одна-
кові за призначенням об’єкти.

На третьому етапі треба визначити, які саме слова є характерними (ключовими) для шу-
каного документа. Правильно підібрані ключові слова і правильно сформульований запит 
значно розширять зону пошуку й підвищать його ефективність.

Після того як визначено тему пошуку, вибрано конкретну систему пошуку, підібрано клю-
чові слова та виконано опрацювання запиту, саме час перейти до аналізу отриманого спис-
ку посилань. Якщо знайдені документи вас не задовольняють, варто звузити зону пошуку. 
Для цього можна вказати додаткові ключові слова, терміни, визначення, які буде додано до 
наступного пошукового запиту. у деяких пошукових системах для звуження зони пошуку 
можна також встановити позначку прапорця «Шукати у знайденому» та ввести додаткові 
ключові слова.

ФОРМУВАННЯ ЗАПИтІВ І ПОЛІПШЕННЯ РЕЗУЛЬтАтІВ ПОШУКУ

Дуже часто пошуковий сервер повертає менший, ніж хочеться, перелік. Або навпаки, отри-
маний список посилань величезний, але вони зовсім не стосуються заданої теми. Перш 
ніж засмучуватися та/або переходити до іншого пошукового сервера, спробуйте поліпши-
ти результати пошуку. завантажте головну сторінку пошукового сервера у вікні перегляду. 
уважно вивчіть ті сторінки (пошукового сервера), де наведено інформацію щодо організа-
ції пошуку й різні підказки. Хоча їх подано іноземною мовою (у випадку міжнародних вуз-
лів – англійською), але їх викладено дуже простими словами, і головне – з багатьма прикла-
дами. На жаль, майже на кожному сервері застосовують свою систему правил (синтаксис 
вказівок).

Незалежно від використаного сервера керуйтеся такими настановами:

Перед початком роботи уважно ознайомтеся з довідковим розділом пошукової системи 
щодо того, як краще скласти запит. 

Шукайте більше ніж за одним словом, щоб зменшити кількість посилань завдяки підви-
щенню відповідності їх темі пошуку. Якщо запит містить лише одне слово, ймовірність от-
римання потрібної інформації мала. Якщо термін чи визначення використовують у різних 
предметних галузях, ви отримаєте багато зайвої інформації. Наприклад, у разі використан-
ня в запиті ключового слова «архітектура» серед результатів пошуку ви отримаєте поси-
лання на сайти за темами: архітектура в містобудівництві, історія архітектури, архітектура 
обчислювальної техніки, архітектура комп’ютерних мереж тощо.

Дотримуйтеся правил орфографії. Якщо в результаті пошуку за ключовими словами не 
знайдено жодного документа, можливо, ви припустилися помилки в написанні цих слів.

Використовуйте малі літери. Починаючи в запиті ключове слово з великої літери, серед 
результатів пошуку ви не знайдете слів, написаних з маленької літери, якщо це слово стоїть 
не першим у реченні. Наприклад, якщо ви використали ключове слово «презентація», то 
серед результатів пошуку ви отримаєте посилання на сторінки зі словами: «презентація», 
«Презентація», «презентації» тощо. На запит «презентація» ви отримаєте посилання на 
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сторінки, які містять лише слово «презентація», а решта сторінок з іншими варіантами на-
писання цього слова буде проігноровано. Великі літери в запиті рекомендують використо-
вувати лише в назвах і власних іменах. Наприклад: місто Київ, музей Лувр тощо.

Використовуйте подвійні лапки (« «). Якщо в запиті взяти ключові слова в подвійні лапки, 
то ви отримаєте посилання на сторінки, які містять цей рядок саме в такому вигляді, тобто 
слова будуть іти поруч одне за одним. Якщо ключові слова вводять без лапок, то отри-
мують посилання на сторінки, які містять ключові слова, можливо, і окремо в будь-якому 
місці документа. Наприклад, якщо запит сформульовано так: «Слово про похід Ігорів», то 
серед результатів пошуку ви отримаєте посилання на сторінки, які містять інформацію про 
давньоруську пам’ятку, перлину українського ліро-епосу – поему «Слово про похід Ігорів». 
Якщо ж у запиті ви використали ключові слова: Слово про похід Ігорів (без подвійних ла-
пок), то ви отримаєте посилання на сторінки, які будуть містити інформацію про туристичні 
або військові походи, про людей з іменем Ігор тощо.

* Шукаємо цілу фразу, навіть якщо знаємо не всі слова в ній. Для запиту достатньо поста-
вити «зірочку» (*) на місці тих слів, які ви не знаєте або не можете пригадати. Такий прийом 
може також спрацювати для будь-яких цитат, де ви не можете пригадати всі слова.

Використовуйте знаки «+» та «–». у запиті знак «+» перед ключовим словом означає 
обов’язкову його наявність у шуканому документі. І навпаки, щоб вилучити документи, що 
містять це слово, потрібно поставити перед ним знак «–». Наприклад, якщо потрібно знай-
ти інформацію про довільні паралелограми, прямокутники та ромби, але виключити інфор-
мацію про квадрати, то запит варто сформулювати так: паралелограм–квадрат. Використо-
вуйте ключові слова, що найбільш повно характеризують предмет вашого пошуку. Провідні 
пошукові сервіси дозволяють поставити запитання природною мовою. Наприклад: «Tell 
me about the GreenPeace іn 1998». Але такою можливістю варто користуватися обережно. 
у такому випадку пошуковий сервер відкидає всі незначні, на його думку, слова, крім тих, 
які тлумачить як ключові слова. Для наведеного прикладу це «GreenPeace» і «1998». Але є 
імовірність того, що буде відкинуто й слово, важливе для результатів пошуку.

Одночасно виконуємо 2 пошуки: «or» або «and». Для цього треба використати «or» або 
«and» між словами чи словосполученнями, а самі слова (або словосполучення) взяти в ла-
пки. Так ви отримаєте пошуковий результат за 2 різними запитами одночасно.

Використовуйте синоніми. Це стосується передовсім нових галузей знання з неустале-
ною термінологією, зокрема інформаційних технологій. Якщо потрібно, щоб у результати 
увійшли сторінки не тільки з конкретним зазначеним словом, а й з його синонімами, по-
ставте перед ним знак «~».

зазначаємо сайт, з якого нам потрібен пошуковий результат – «site:_». Скористайтеся за-
питом вигляду «site:data.gov.ua пенсія» – і отримаєте всі матеріали з цим ключовим словом. 
у запиті не має бути пробілу (пропуску) між двокрапкою та початком назви сайту, бо інак-
ше такий запит не працюватиме належним чином.

Визначаємо новий сайт для пошуку результатів за своїм запитом: «related:URL». Щоб не 
отримувати результати пошуку з того самого сайту, можна спробувати ресурси, схожі на 
поточний із видачі. Для цього треба скористатися запитом вигляду «related:URL» із додат-
ковими ключовими словами або без них.

Беремо до уваги назву документа: «intitle:». Набагато ефективнішого пошуку вдається 
досягти, якщо за допомогою модифікатора «intitle:» вказати слова, які обов’язково мають 
бути в заголовку документа.

Шукаємо конкретний тип файлів: «filetype:PDF», «filetype:xlsx», «filetype:ppt». Якщо по-
трібна таблиця, документ чи файл конкретного типу – просто введіть у пошуковому рядку 
команди вигляду «filetype:PDF», «filetype:xlsx», «filetype:ppt» тощо. Це дуже зручно для по-
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шуку аналітичних звітів, презентацій чи досліджень.

Словник термінів: «define:». Щоб швидко знайти визначення будь-якого слова, використо-
вують модифікатор «define:». Той самий результат можна отримати, якщо перед словом 
поставити фрази «what is» або «що таке».

Шукаємо в межах певного числового діапазону/ часового проміжку/ діапазону цін тощо: 
«ddyy. .ddyy»/ «X..Y». Для цього є 2 способи. знайти щось потрібне і потім натиснути на 
«Інструменти» (Tools) під пошуковим рядком. Можна зазначити потрібний проміжок часу. 
Інший спосіб – формуємо запит вигляду: «2014. .2016» і отримуємо всі результати за про-
міжок між потрібними вам роками (2014 та 2016 чи будь-якими іншими). Аналогічно можна 
шукати і в діапазоні цін, не лише дат.

Шукаємо відповідь у кеші сайту: «cache:example.com». Може статися, що файл чи текст, 
який ви шукаєте, міститься в застарілій версії сайту, яка десь була свого часу проіндексо-
вана. Тоді є сенс пошукати відповідь у кеші сайту. Для цього скористайтеся в пошуково-
му рядку параметром «cache:example.com» (підставивши назву потрібного сайту замість 
example.com).

Обчислюємо курс валюти: «$ in euros». Набираєте суму однієї валюти та іншу потрібну 
валюту (наприклад, «$45 in euros») – і отримуєте результат. Також можна скористатися кон-
вертором мір і ваги в пошуковому рядку Google.

Перевіряємо курс акцій у режимі реального часу. Якщо вам потрібно оперативно дізна-
тися про стан справ за конкретним індексом компанії на біржі, просто зазначте його в по-
шуковому рядку (наприклад, AAPL для компанії Apple) – і побачите курс цінних паперів, 
динаміку ціни акцій, рівень ринкової капіталізації. Можна також визначити різні проміжки 
– від 1 доби до 5 років чи й взагалі усього часу існування біржі та компанії на ній. Більшість 
показників оновлюються в режимі реального часу.

Встановлюємо таймер: «set timer for». Для того щоб встановити таймер і проконтролю-
вати, наприклад, скільки часу у вас іде на роботу, у пошуковому рядку введіть «set timer 
for» і зазначте потрібний час, а потім натисніть на «start». Вкладка браузера сповістить вас 
звуковим сигналом, коли таймер спрацює.

Вивчаємо, що шукають інші: Google Trends. за допомогою Google Trends можна дізнатися, 
які теми та запити є найпопулярнішими у вашому регіоні чи країні в конкретний момент 
часу, а також простежити за динамікою популярних запитів. результати пошуку тут також 
можна згрупувати за категоріями, країнами, тематиками.

знаходимо сторінку, яка посилається на ваш сайт: «link:example.com». Щоб дізнатися, звід-
ки на ваш сайт уже є посилання, треба скористатися запитом вигляду «link:example.com».

Швидкий калькулятор. Для виконання громіздких обчислень зовсім не обов’язково совати 
мишкою та тикати кнопки в не зовсім зручному калькуляторі Windows. Просто введіть ма-
тематичний вираз (з будь-якою кількістю дій і дужок) у Google – і той швидко все порахує. 

Шукаємо персоналізовані результати: «my trips», «my flights» або «my reservations». Ав-
торизувавшись у своєму обліковому записі Google, ви можете знайти свої поїздки, авіарей-
си чи заброньовані квитки та готельні номери за параметрами «my trips», «my flights» або 
«my reservations» – і отримати всю потрібну інформацію вгорі вашого результату. у деяких 
країнах ця функція пошуковика може працювати з обмеженнями.

Відстежуємо вантажі: «track package». Пошуковик також уміє відстежувати на території 
СШа доставлення за номером пакунка. Скористайтеся командою «track package» та зазна-
чте трекінговий номер служби доставлення для відстеження закордонних відправлень, що 
прямують до вас.

16

ПОСІБНИК



Перевіряємо статус авіарейсу. Введіть номер рейсу та назву авіакомпанії – і отримайте 
дані про його прибуття просто в пошуковому результаті, включно з номером гейту та тер-
міналу, а також орієнтовний час перебування в повітрі між двома точками.

Використовуйте розширений пошук: Advanced Search. На багатьох серверах є режим 
«розширеного» або «складного» пошуку, де діють спеціальні синтаксичні правила для за-
стосування булевих операцій над ключовими словами, передбачено розрізнення великих 
і малих літер, пропонують вибір способів упорядкування знайдених документів тощо. Як 
уже згадано вище, варто докладно вивчити можливості обраного вами пошукового сер-
вера, правила введення й формулювання термінів. Без цього навряд чи вдасться досягти 
значної повноти пошуку.

Локалізуйте пошук. у багатьох випадках, коли предмет пошуку можна локалізувати геогра-
фічно, корисно виконати пошук на серверах місцевих організацій, наприклад, на серверах 
університетів. Там міститься величезна кількість посилань на місцеву пресу, компанії й гро-
мадські організації, що працюють у цьому регіоні тощо. з різних причин пошукові сервери 
не індексують значної частини таких документів, тому їх можна знайти лише в результаті 
кропіткого локального пошуку інформації.

Шукаємо конкретний тип графічних файлів: Google фото. Фільтри пошуку за зображення-
ми можуть дати вам змогу знайти в Google фото за різними параметрами: face, photo, clip 
art, line drawing або ж animated. Також можна обрати розмір, кольорову гаму, користувацькі 
права тощо.

Спеціальні команди

Пошук у Google можна поліпшити, знаючи ці спеціальні команди, які потрібно вписати без-
посередньо перед самим запитом:

Інструмент Можливість
allinlinks шукає тільки в назвах посилань, але не в тексті або назві сторінки

allintext шукає всередині тексту на сторінках, але не в посиланнях або назві 
сторінки

allintittle показує результати пошуку в заголовку сторінки
allinurl показує сторінки, схожі на цей шаблон

cache
знаходить копію сторінки, збережену в кеші Google, навіть якщо ця 
сторінка вже недоступна за адресою в Інтернеті або змінила свій 
зміст

cache:url показує збережену версію цієї сторінки

filetype ця команда дозволяє обмежити пошук тільки файлами із заданим 
розширенням

info:url
ця команда покаже сторінки, які містять посилання на сторінку, вка-
зану як запит. Ця команда аналогічна тому, якби вписати в рядок по-
шуку дану адресу вебсторінки
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1.4. МЕтАПОШУКОВА сИстЕМА
Метапошукова система (метакраулер, мультипотокова система) – це пошуковий інстру-
мент, який надсилає ваш запит одночасно декільком пошуковим системам, каталогам та ін-
коли в так звану невидиму (приховану) павутину – зібрання онлайнової інформації, не про-
індексованої традиційними пошуковими системами. зібравши результати, метапошукова 
система знищує посилання-дублікати і, відповідно до власного алгоритму, об’єднує/ранжує 
результати в загальному списку. На відміну від окремих пошукових систем і директорій, 
метапошукові системи не мають власних баз даних і не реєструють URL-адреси сайтів.

Не варто користуватися метапошуком завжди. Якщо документів за запитом багато, то ме-
тапошук не потрібен і, можливо, навіть шкідливий, бо змішує різні логіки ранжування. Але 
якщо документів за запитом мало, то метапошук може бути корисним завдяки тому, що 
об’єднує велику кількість пошуковиків.

Аргументи за метапошук – економія часу, оскільки немає потреби вводити запит у кожній 
окремій пошуковій системі; результати переважно більш релевантні; можна використати 
для визначення наявності певного вебсайту в головних пошукових системах, визначення 
рейтингів сайту за популярністю посилань (важливо для розробників сайтів).

Аргументи проти метапошуку полягають у тому, що деякі пошукові сайти і каталоги не під-
тримують додаткових технологій пошуку (як-от лапки, в які беруть фрази, чи булеві опера-
тори). Тому у разі застосування таких технологій у результатах метапошуку не буде відо-
бражено результати з таких пошукових систем або ці результати будуть невідповідними. 
розглянемо типи метапошукових систем:

рис. 1.3. Типи метапошукових систем

 Î «реальні» метапошукові системи, які об’єднують/ранжують результати на одній сто-
рінці;

 Î «псевдо» метапошукові системи першого типу, які групують результати за пошукови-
ми системами на одній довгій сторінці;

 Î «псевдо» метапошукові системи другого типу, які відкривають для кожної пошукової 
системи, яку використовують, нове вікно;

 Î пошукові утиліти – програмні пошукові засоби.

До метапошукових систем належать Yippy, Dogpile, Mamma, Search та ін.
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1.5. ЗАХИст ДАНИХ В ІНтЕРНЕтІ
Комп’ютер, під’єднаний до мережі Інтернет, можуть реально атакувати. 

Комп’ютерна атака – це напад на комп’ютерну систему через мережу з наміром зробити 
комп’ютерні ресурси недоступними або несанкціоновано отримати особисту інформацію 
користувача. Персональні дані, які зберігає браузер – логін і пароль для доступу до певного 
вебресурсу, можуть бути збережені для майбутнього швидкого доступу до ресурсу.

HTTP-cookie, «кукі» або «реп’яшки» (англ. Cookie, множина Cookies – тістечка, печиво) – 
інформація у вигляді текстових або бінарних даних, отриманих від вебсайту на вебсервері, 
яку збережено у клієнта для відправлення на той самий сайт у разі повторного відвідуван-
ня. Так вебсервер помічає браузер користувача під час відвідування. Користуватися сайтом 
можна також і без файлів «cookies». Більшість інтернет-користувачів автоматично прийма-
ють файли «cookies». Їх можна вимкнути в будь-який момент або налаштувати пошукову 
систему так, щоб вона повідомляла про всі випадки, пов’язані з відправленням файлів цього 
типу.

Фішинг – cпроба оманливим шляхом отримати від вас інформацію (зазвичай з допомогою 
фальшивого вебсайту).

Пісочниця (в інтернет-безпеці, англ. Sandbox) – механізм для безпечного виконання про-
грам. Передбачає жорстко контрольований набір ресурсів (місце на жорсткому диску, опе-
ративній пам’яті) для виконання гостьової програми. Доступ до мережі, системних ресурсів 
операційної системи, пряме зчитування інформації з пристроїв введення зазвичай частко-
во емулюють або сильно обмежують. 

Безпека вебресурсів – одне з найгостріших питань у контексті інформаційної безпеки. 
зазвичай більшість сайтів, доступних в Інтернеті, мають різні види вразливості і постійно 
зазнають атак.

Основні типи загроз для інформаційної безпеки вебдодатків (сайтів):

1. Загрози конфіденційності – несанкціонований доступ до даних.

2. Загрози цілісності – несанкціоноване спотворення або знищення даних.

3. Загрози доступності – обмеження або блокування доступу до даних.

Основним джерелом загроз для інформаційної безпеки сайтів є зовнішні порушники. зов-
нішній порушник – особа, мотивована переважно комерційним інтересом, має можливість 
доступу до сайту компанії. Ця особа зазвичай не обізнана про інформаційну систему, але 
має високу кваліфікацію з мережної безпеки і великий досвід у реалізації мережних атак 
на різні типи інформаційних систем.

Основною загрозою безпеці сайту є хакерська атака. Вона може мати кінцеву мету, бути ці-
льовою атакою або мати безсистемний характер, за принципом: атакую все підряд, що-не-
будь та й зламається.

у першому випадку зловмисник може задіювати максимально можливу кількість векторів 
атаки для складання та реалізації потенційно успішних сценаріїв злому, у другому ж об’єкти 
атакують масово, звичайно використовують кілька поверхневих вразливостей.

ВИДИ ЗАГРОЗ

Загрози для безпеки пов’язані з кількома чинниками: 

Вразливості сайтів або їхніх компонентів. Вразливості сайтів здебільшого призводять до 
виконання коду на віддаленому сервері. усі сервери використовують дані, передані ко-
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ристувачем під час оброблення запитів. Часто ці дані використовують під час складання 
команд, що застосовуються для генерації динамічного вмісту. Якщо під час розробки не до-
тримуються вимог безпеки, зловмисник може модифікувати виконувані команди. До таких 
вразливостей належать, наприклад, SQL-injection. 

Використання механізмів перевірки ідентифікації. Атаки, скеровані на методи перевірки 
ідентифікатора користувача, служби або програми, або на методи, які використовуються 
вебсервером для визначення того, чи має користувач, служба або додаток потрібні для 
вчинення дії дозволи. Такими атаками є підбір паролів, обхід авторизації, небезпечне від-
новлення паролів, передбачуване значення сесії або її фіксація. загрози для безпеки сто-
суються атак на самих користувачів, атаки на клієнтську частину. Під час відвідування сайту 
між користувачем і сервером встановлюються довірливі відносини, як у технологічному, 
так і в психологічному аспектах. Користувач очікує, що сайт надасть йому легітимний вміст 
і не очікує атак з боку сайту. Експлуатуючи цю довіру, зловмисник може використовувати 
різні методи для проведення атак на клієнтів сервера. Такі атаки можуть бути задіяні як у 
складних сценаріях атаки (watering hole, drive by), так і в більш звичних – атаках на клієнт-
ську частину, наприклад XSS.

Витік або розголошення критичної інформації. До розголошення інформації належать як 
дані безпосередньо про сайт, його компоненти, платформу і складові, так і витік конфіден-
ційної інформації з сайту, через її неналежний захист. Це розкриття інформації, доступ 
до якої заборонено, або розкриття інформації в результаті неправильного налаштування 
сайту або вебсервера.

Логічні атаки. Логічні атаки спрямовані на експлуатацію функцій сайту або логіку його 
функціонування. Логіка вебдодатка є очікуваним процесом функціонування програми під 
час виконання певних дій, як-от: відновлення паролів, реєстрація облікових записів, тран-
закції в системах електронної комерції. Додаток може вимагати від користувача коректно-
го виконання кількох послідовних дій для виконання певного завдання. зловмисник може 
обійти або використовувати ці механізми у своїх цілях. До таких атак належать і атаки кла-
су відмови в обслуговуванні, DoS.

ВИДИ АтАК НА ВЕБДОДАтКИ

Цільові атаки – це атаки, спеціально націлені на сайт або групу сайтів, об’єднаних однією 
ознакою (сайти однієї компанії, належать до певної сфери діяльності) або кількома ознака-
ми. Небезпека таких атак полягає саме в «замовному» характері. Виконавцями таких атак 
стають здебільшого зловмисники, що мають високу кваліфікацію в галузі безпеки вебдо-
датків. Метою таких атак зазвичай є отримання конфіденційної інформації, яку недобросо-
вісні конкуренти або злочинці можуть використати для одержання прибутку.

Нецільові атаки – це атаки, які проводяться фактично навмання, а їхніми жертвами стають 
випадкові вебсайти незалежно від популярності, розміру бізнесу, географії або галузі. Не-
цільова атака на сайт – це спроба отримання несанкціонованого доступу до вебресурсу, 
коли зловмисник не ставить за мету зламати конкретний сайт, а атакує відразу сотні або 
тисячі ресурсів, відібраних за певним критерієм (наприклад, сайти, що працюють на певній 
версії системи управління сайтом). Такі атаки намагаються захопити максимальну кількість 
сайтів за мінімуму витрат.

у разі вдалої атаки зловмисник намагається скористатися цим: закріпитися на сайті, заван-
тажити хакерський скрипт (бекдор, вебшелл), додати ще одного адміністратора, впровади-
ти шкідливий код або отримати потрібну інформацію з бази даних.

Цільові атаки проводяться таємно, переважно вони досягають своєї мети. Нецільові атаки 
доволі «гучні» і часто не досягають поставленої мети, проте можуть створити багато про-
блем для власника вебресурсу.
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ОСНОВНІ ТИПИ АТАК

 Î Метод ін’єкції або XSS – цей вид атаки ґрунтується на тому, щоб у працюючу систему 
ввести сторонній код, який або забезпечить неправомірний доступ до закритої ін-
формації, або взагалі дестабілізує систему.

 Î DoS (Denial of Service – відмова в обслуговуванні) – атака, що має за мету змусити 
сервер не відповідати на запити. Такий вид атаки не передбачає отримання секретної 
інформації, але іноді така атака є допоміжною в ініціалізації інших атак. Наприклад, 
деякі програми через помилки у своєму коді можуть викликати виняткові ситуації 
і при вимиканні сервісів здатні виконувати код, наданий зловмисником, або атаки 
лавинного типу, коли сервер не може обробити величезну кількість вхідних пакетів.

 Î DDoS (Distributed Denial of Service) – має таку саму мету, що й DoS, але проводиться 
не з одного комп’ютера, а з кількох комп’ютерів у мережі. у DDoS-атаках використо-
вується або виникнення помилок, що призводять до відмови сервісу, або спрацьову-
вання захисту, що призводить до блокування роботи сервісу, а в результаті і до відмо-
ви в обслуговуванні. DDoS використовують там, де звичайний DoS є неефективним. 
Для цього кілька комп’ютерів об’єднують, і кожен здійснює DoS-атаку на систему 
жертви. разом це і є DDoS-атака.

 Î Перехоплення пакетів. Оскільки найчастіше дані, зокрема логіни і паролі, переда-
ються по мережі в незашифрованому вигляді, то завдяки відповідним чином встанов-
леному і налаштованому програмному забезпеченню (сніферу) хакер може отримати 
дуже багато інформації: хто, звідки і куди, а також які дані передавав.

 Î Атака за допомогою шкідливого програмного забезпечення. На комп’ютер користу-
вача з використанням різних методів (зокрема соціальної інженерії і «дірок» у про-
грамному забезпеченні) надсилається або вірус, або троян, і, вже залежно від ступе-
ня його шкідливості, або передаються певні дані, або перехоплюється контроль над 
системою.

 Î Мейлбомбінг (розсилання спаму) – найдавніший тип атаки, коли на поштовий сервер 
надсилається велика кількість листів, унаслідок чого він не може обробити всю цю 
лавину і просто падає. Було розроблено багато програм для здійснення спам-атаки, і 
навіть недосвідчений спамер міг заспамити скриньку недруга. у програми часто було 
вшито можливості анонімізації iP-адреси відправника та генерації тем повідомлень, 
тому позбутися такого спаму звичайними засобами було доволі важко. Але й нині 
спам приходить на пошту в досить великих кількостях, попри антиспам-фільтри та 
інше програмне забезпечення.

 Î Мережна розвідка. Під час проведення атаки хакер може отримати повний доступ до 
системи, дізнатися про її склад і встановлене програмне забезпечення, проте жодних 
дій деструктивного характеру він не виконує. Тому атаку і називають розвідкою.

 Î Соціальна інженерія ґрунтується на жадібності, некомпетентності користувачів, а та-
кож бажанні хакерів показати власну значущість. зловмисники можуть під різними 
приводами, втираючись у довіру, витягнути з користувача ті чи інші дані, зокрема ло-
гін і пароль. До того ж користувач сам повідомляє їм ці відомості.

ЗАГРОЗИ ВІД АТАК

 Î загроза для працездатності сайту та збереження даних користувача. Це призводить 
до фінансових і репутаційних втрат компанії.

 Î Хакери використовують сайт для атак на інші ресурси, для розсилання спаму або 
проведення DoS-атак. Сайт блокують пошуковики і браузери, і він втрачає користу-
вачів.
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 Î Атака на сайт у корпоративному середовищі може бути точкою входу до корпора-
тивної мережі компанії.

 Î Атаки на системи електронної комерції можуть бути використані для вчинення шах-
райських дій, викрадення клієнтських баз тощо.

 Î Атаки можуть бути націлені на подальше «зараження» користувачів сайту (наприклад, 
за допомогою засобів експлуатації вразливостей браузерів чи їхніх компонентів).

ПРИРОДА АТАК

Поширення атак на сайти пов’язано з двома основними чинниками: недбале ставлення до 
безпеки сайту і низький поріг входу потенційних зловмисників.

здебільшого на сайтах не використовуються спеціальні засоби виявлення, моніторингу та 
захисту, а також немає відповідального персоналу та обізнаності про загрози для безпеки 
сайту. Мало уваги надається якості коду і безпечному налаштуванню сайту і вебсервера.

Поширення утиліт і сканерів безпеки сайтів зумовлює низький поріг входження потенцій-
них зловмисників. А численні спільноти і форуми сприяють поширенню технік атак серед 
усіх охочих. Цьому сприяє широке і доволі оперативне розголошення інформації про ви-
явлення нових вразливостей або технічні аспекти атак.

ЗАПОБІГАННЯ ЗАГРОЗАМ

Не треба забувати про базові заходи безпеки під час розроблення й підтримання роботи 
сайту, які потрібно виконувати рЕГуЛЯрНО, тоді ймовірність цілісності сайту збільшиться 
в багато разів. 100% гарантію, звісно, ніхто дати не може, але можна значно зменшити ймо-
вірність несанкціонованого доступу до даних, виконуючи такі рекомендації:

 Î оновлювати CMS і всі її компоненти – не рідше ніж один раз на рік;

 Î систематично міняти паролі – не рідше ніж один раз на квартал;

 Î відмовитися від застосування застарілих версій рНр;

 Î налаштувати і застосовувати протоколи передачі даних HTTPS / HSTS.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

1. закон україни «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-Vi
2. закон україни «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-Vi
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тЕМА 2. УКРАЇНсЬКІ РЕЄстРИ 
Єдині та державні реєстри створені й функціонують відповідно до законодавства україни 
(законів україни, актів Кабінету Міністрів україни, відомчих нормативно-правових актів, а 
також інших документів правового характеру).

Державний реєстр веде уповноважений орган держави з метою накопичення, обробки ін-
формації та надання певним відомостям офіційного визнання.

Вважається, що, якщо не доведено інше, інформація, наведена в державному реєстрі, є пра-
вильною та правдивою і не підлягає доказуванню.

Конкретне наповнення та значення інформації, наведеної у відповідному реєстрі, визнача-
ється відповідним положенням про такий реєстр.

В україні відбувається активне формування державних реєстрів у різних галузях життя 
держави. Найпоширенішою практикою є створення єдиних державних реєстрів.

Перелік найпопулярніших державних реєстрів України:

 Î Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громад-
ських формувань – система розкриття інформації про юридичних осіб та підприєм-
ців;

 Î Єдиний державний реєстр судових рішень – база даних судових рішень україни;

 Î Єдиний державний реєстр нормативних актів – база даних для об’єднання норматив-
них актів, що перебувають у державному обліку;

 Î Державний реєстр фізичних осіб – автоматизований банк даних, створений для за-
безпечення єдиного державного обліку фізичних осіб;

 Î Єдиний державний реєстр виборців і Єдина електронна інформаційна система «Ви-
бори» – Державний реєстр виборців україни.

Держателями єдиних і державних реєстрів є:

 Î Міністерство юстиції україни;

 Î Державна виконавча служба україни;

 Î Державна служба з питань захисту персональних даних україни.

Практично повний перелік державних реєстрів міститься за посиланням:  
https://data.gov.ua/

розберемо принципи роботи з деякими з них.
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2.1. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄстР ЮРИДИЧНИХ ОсІБ, 
ФІЗИЧНИХ ОсІБ – ПІДПРИЄМЦІВ тА ГРОМАДсЬКИХ 
ФОРМУВАНЬ (https://usr.minjust.gov.ua)
реєстраційний портал – це програмне забезпечення, представлене у вигляді інтернет-сто-
рінки, що забезпечує формування та подання документів, необхідних для державної реє-
страції юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, передбачених законом україни 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань». Для роботи з реєстраційним порталом треба створити індивідуальний ре-
єстровий запис заявника (запис, який створюється заявником шляхом реєстрації на реє-
страційному порталі та використовується для ідентифікації заявника на реєстраційному 
порталі, перегляду інформації про статус поданих електронних документів для держав-
ної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця, а також для отримання 
електронних документів, які надаються заявнику державним реєстратором).

отримання інформації з реєстру 

Інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань (ЄДр) надається: 

в паперовій формі: 

 Î витяг; 

 Î абревіатура для апостиля; 

 Î документ, який міститься в реєстраційній справі; 

в електронній формі: 

 Î база даних або будь-який інший формат за домовленістю між технічним адміністра-
тором і бюро кредитних довідок чи банком; 

 Î державним реєстратором на реєстраційному порталі у вигляді скороченого витягу та 
запиту сертифікованого електронного цифрового підпису. 

Програмне забезпечення ЄДР ведеться на офіційному вебсайті адміністратора ЄДР у ви-
гляді: 

 Î документа, що міститься в реєстраційній справі; 

 Î витягу. 

Для подання електронних документів для проведення державної реєстрації використову-
ється комп’ютерна програма «реєстраційний портал» (укр.). реєстраційний портал доступ-
ний лише українською мовою. 

Для отримання безкоштовного запиту можна скористатися посиланням:  
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch.
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рис. 2.1. Безкоштовний запит відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань

запит, який можна отримати на платній основі, більш повний за посиланням  
https://usr.minjust.gov.ua/

рис. 2.2. запит відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань
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рис. 2.3. запит за критеріями пошуку

Запит здійснюється за такими критеріями пошуку: 

 Î за назвою юридичної особи;

 Î за реєстраційним кодом;

 Î за ІНН директора;

 Î за ІНН власника;

 Î за ЄДрПОу власника.

У ЄДР містяться такі відомості про юридичну особу:

1. найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності); 

2. ідентифікаційний код; 

3. організаційно-правова форма; 

4. вид релігійної організації; 

5. віросповідна приналежність релігійної організації; 

6. вид громадського формування (політична партія, структурне утворення політичної 
партії; громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із стату-
сом юридичної особи; професійна спілка, об’єднання професійних спілок, організа-
ція профспілки, передбачена статутом профспілки, об’єднання організацій профспі-
лок; організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців; творча спілка, 
місцевий осередок творчої спілки); 

7. статус громадського формування; 

8. мета діяльності громадського формування; 

9. відомості про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управлін-
ня якого належить державне підприємство, або частку держави у статутному капіталі 
юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків; 

10. перелік засновників та учасників (крім учасників громадських організацій, акціонерних 
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товариств, благодійних фондів та політичних партій) юридичної особи: прізвище, ім’я, 
по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – 
фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифіка-
ційний код, якщо засновник – юридична особа; відмітка про закінчення повноважень 
засновника громадського формування у зв’язку з державною реєстрацією; 

11. інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, 
у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо 
засновник – юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, 
торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, ре-
лігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоці-
ацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім’я, по 
батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне най-
менування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в 
якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація 
про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у 
тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника; 

12. місцезнаходження юридичної особи; 

13. види діяльності; 

14. відомості про органи управління юридичної особи (назва відповідно до установчих 
документів); 

15. відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть 
вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати 
документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), 
дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи; 

16. відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), по-
сада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку – для громадського форму-
вання; 

17. розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного 
із засновників (учасників); 

18. вид установчого документа (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький 
договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо); 

19. відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, – у 
разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громад-
ського формування; 

20. дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної ре-
єстрації юридичної особи; 

21. дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі 
якщо державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи – підприємця була 
проведена до набрання чинності законом україни «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

22. дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті пере-
творення; 

23. дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнахо-
дження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код; 
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24. дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про 
рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинен-
ня (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками 
(учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припи-
нення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог; 

25. дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрут-
ство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією; 

26. відомості про заборону діяльності громадського формування: анулювання реєстра-
ції або заборона діяльності політичної партії, заборона діяльності громадського 
об’єднання; 

27. відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвіс-
но відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть керівника юридичної 
особи та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи; 

28. дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: 
повне найменування та їх ідентифікаційні коди; 

29. дані про юридичних осіб – правонаступників: повне найменування та їх ідентифіка-
ційні коди; 

30. дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, під-
ставу для його внесення; 

31. дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної осо-
би, підставу для його внесення; 

32. місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі; 

33. відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реє-
стром та інформаційними системами державних органів: дата та номер запису про 
взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, 
органів державної фіскальної служби, у яких юридична особа перебуває на обліку; 

34. дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених 
виконавчих проваджень); 

35. інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою. 

Перелік набору даних, що містяться в реєстрі, можна отримати за посиланням  
http://data.gov.ua/passport/73cfe78e-89ef-4f06-b3ab-eb5f16aea237

28

ПОСІБНИК



рис. 2.4. Витяг з набором даних, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань
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рис.  2.5. Приклад витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

1. закон україни «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підпри-
ємців та громадських формувань» від 15.05.2003
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2.2. РЕЄстР НЕРУХОМОстІ (https://kap.minjust.gov.ua) 
Держателем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДрП) є Міністерство 
юстиції україни.

Процедура надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
має певні особливості залежно від того, хто і з якою метою хоче її отримати.

Інформація за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового права надається в елек-
тронній формі (за умови ідентифікації такої особи з використанням електронного цифро-
вого підпису (ЕЦП) чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи) або в паперовій 
формі.

Для отримання інформаційної довідки з ДрП в електронній формі потрібно:

зайти на сайт Міністерства юстиції україни (https://minjust.gov.ua)  розділ «Онлайн-сер-
віси» (https://online.minjust.gov.ua)  підрозділ «Інформація з Державного реєстру речо-
вих прав».

Вхід у підрозділ відбувається за допомогою ЕЦП. Після авторизації в системі щодо об’єкта 
нерухомого майна можна здійснити пошук за 3 критеріями:

 Î адресою;

 Î реєстраційним номером об’єкта нерухомості;

 Î кадастровим номером земельної ділянки.

Також можна знайти інформацію стосовно суб’єкта речового права, обтяження – фізичної 
або юридичної особи. Сплатити адміністративний збір (0,0125 розміру прожиткового міні-
муму для працездатних осіб – на 2021 рік ця фінансова величина становила 2270 гривень, 
тобто треба було сплатити близько 30 гривень).

Завантажити сформовану інформаційну довідку.

Якщо громадянин чи юридична особа хоче отримати відповідну інформацію в паперовій 
формі, потрібно звернутися до надавача такої інформації – державного реєстратора прав 
на нерухоме майно, уповноваженої особи найближчого Центру надання адміністративних 
послуг або нотаріуса. у цьому випадку потрібно надати документ, за яким здійснюється 
встановлення особи, та документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.

Плата за надання інформації з ДрП у паперовій формі становить 0,025 прожиткового міні-
муму для працездатних осіб з розрахунку за кожні 25 сторінок, тобто за інформацію, роз-
міщену на не більш як 25 аркушах паперу форматом А4, у 2021 році треба було сплатити 
60 гривень. 

Міністерство юстиції україни не наділено повноваженнями надавати інформацію з ДрП, 
тому громадянам, юридичним особам, посадовцям чи іншим уповноваженим суб’єктам у 
разі виникнення потреби отримання відомостей щодо зареєстрованих речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень потрібно послуговуватися відповідними алгоритмами.
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рис. 2.6. Приклад витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

1. закон україни «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень»

2. Постанова Кабінету Міністрів україни «Про затвердження Порядку ведення Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно» від 26.11.2011 № 1141 

3. Постанова Кабінету Міністрів україни «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 № 1127 
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2.3. КАДАстРОВА КАРтА  
(http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) 
Відповідно до ст. 36 закону україни «Про державний земельний кадастр» держава забез-
печила доступ до основних даних державного земельного кадастру. у публічній кадастро-
вій карті можна знайти інформацію про кадастровий номер земельної ділянки, її межі, пло-
щу, форму власності, цільове призначення згідно з класифікатором, наявні обмеження у 
використанні та іншу корисну інформацію.

рис. 2.7. Публічна кадастрова карта

Пошук за кадастровим номером. Пошук земельної ділянки можна робити за кадастровим 
номером або за її місцезнаходженням. Для того щоб знайти земельну ділянку за кадас-
тровим номером, потрібно ввести цифри розділеного двокрапками 19-значного номера 
земельної ділянки в горизонтальну форму для пошуку. Форма для пошуку розміщена гори-
зонтально у верхній частині вебсторінки.

рис. 2.8. Пошук земельної ділянки за кадастровим номером

33

ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ В БАЗАХ ДАНИХ 



Наприклад, кадастровий номер земельної ділянки має такий вигляд: 3220882600:03:001:0122. 
Його можна знайти, зокрема, на звороті державного акта про право власності на земельну 
ділянку, над планом земельної ділянки.

рис. 2.9. Державний акт з кадастровим номером земельної ділянки

Якщо державний акт рожевого кольору, виданий до 2004 року та не містить кадастрового 
номера, то в цьому випадку потрібно провести роботу з присвоєння кадастрового номера. 
Підставою для присвоєння кадастрового номера в такому випадку є розроблена технічна 
документація щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості.

Винятком є рожевий держакт, виданий у Києві, який містив короткий номер, що визначав 
кадастрову зону, квартал та номер земельної ділянки (наприклад, 66505012). Повний када-
стровий номер можна дізнатись, отримавши відповідний витяг з державного земельного 
кадастру. Вказаний витяг одночасно є документальним підтвердженням внесення даних 
щодо земельної ділянки до кадастру.

Пошук за місцезнаходженням земельної ділянки. Щоб знайти земельну ділянку за міс-
цезнаходженням, треба в пошуковому полі почати вводити назву міста (селища, села). Си-
стема автоматично підтягне повну назву у випадному списку.
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рис. 2.10. Пошук земельної ділянки за адресою

Якщо ви не знайшли ділянки ані за кадастровим номером, ані за місцезнаходженням, це 
означає, що її не внесено до державного земельного кадастру. Підставою для внесення 
земельної ділянки до державного земельного кадастру є, зокрема, розроблена землевпо-
рядною організацією технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості).

Така сама документація розробляється також у випадку, якщо є розбіжності, пов’язані з 
невідповідністю фактичних розмірів, площі, конфігурації ділянки з даними, зазначеними в 
державному акті.

у разі відсутності розбіжностей у розмірі, площі, конфігурації ділянки з даними, вказаними 
в державному акті, достатньо замовити в землевпорядній організації спеціальний обмін-
ний файл xml та подати його з певним пакетом документів до місцевого відділу Держгео-
кадастру.

за результатом внесення даних земельної ділянки до державного земельного кадастру від-
діл Держгеокадастру видає відповідний витяг з кадастру.

Корисно знати, що також є можливість отримання інформації щодо власника/користувача 
будь-якої земельної ділянки в режимі онлайн. Для того щоб дізнатись відомості про влас-
ника/користувача земельної ділянки, потрібно знайти земельну ділянку в публічній када-
стровій карті за кадастровим номером або місцезнаходженням та пройти коротку проце-
дуру ідентифікації.

Після знаходження інформації в ДзК щодо права власності особи на визначену земель-
ну ділянку ОБОВ’ЯзКОВО треба перевірити кадастровий номер такої земельної ділянки 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Цю перевірку треба проводити, 
оскільки в ДзК не завжди оновлюється інформація у разі продажу земельної ділянки, її 
поділу, об’єднання тощо. Така оновлена інформація буде обов’язково наявна в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно.

у разі знаходження в ДзК інформації про земельну ділянку доцільно за допомогою спе-
ціальних інтернет-ресурсів, особливо засобів Google Maps, перевірити фотознімки такої 
земельної ділянки, оскільки на ній може бути розташований будинок або об’єкт незавер-
шеного будівництва.

35

ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ В БАЗАХ ДАНИХ 



 
рис. 2.11. Перевірка земельної ділянки за допомогою спеціальних інтернет-ресурсів

рекомендовано для такої перевірки використовувати такі джерела:

 Î http://gisfile.com/map/;

 Î https://newmap.land.gov.ua/

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

1. закон україни «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень»

2. Постанова Кабінету Міністрів україни «Про затвердження Порядку ведення Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно» від 26.11.2011 № 1141 

3. Постанова Кабінету Міністрів україни «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 № 1127
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2.4. РЕЄстР МВс (http://hsc.gov.ua/)
Ці рекомендації застосовуються для роботи з інформаційними ресурсами Міністерства 
внутрішніх справ україни (далі – МВС). рекомендації мають на меті узагальнення порядку 
пошуку та аналізу інформації в інформаційній системі «Сервіс перевірки адміністративних 
правопорушень в галузі безпеки дорожнього руху зафіксованих в автоматичному режимі».

Доступ до інформації в ІС «Сервіс перевірки адміністративних правопорушень в галузі 
безпеки дорожнього руху зафіксованих в автоматичному режимі» надається в режимі ре-
ального часу з функцією «перегляд». Періодичність оновлення даних – більш ніж один раз 
на день.

ІС «Сервіс перевірки адміністративних правопорушень в галузі безпеки дорожнього руху 
зафіксованих в автоматичному режимі» функціонує як вебсайт (сукупність вебсторінок, 
доступних у мережі Інтернет, об’єднаних як за змістом, так і за навігацією під єдиним до-
менним ім’ям, призначених для перегляду через комп’ютерну мережу за допомогою спе-
ціальних програм – браузерів), що є набором інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, 
символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування 
комп’ютером (смартфоном чи іншим пристроєм, призначеним для таких цілей), які приво-
дять його в дію для досягнення певної мети або результату.

ІС «Сервіс перевірки адміністративних правопорушень в галузі безпеки дорож-
нього руху зафіксованих в автоматичному режимі» працює за таким посиланням:  
https://bdr.mvs.gov.ua/

ІС «Сервіс перевірки адміністративних правопорушень в галузі безпеки дорожнього руху 
зафіксованих в автоматичному режимі» використовується для отримання інформації щодо 
наявності адміністративних штрафів у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксованих в ав-
томатичному режимі, складених на власників та/або користувачів транспортних засобів, а 
також записів про сплату таких штрафів відповідно до норм чинного в україні законодав-
ства.

Система дає змогу проводити пошук за багатьма критеріями: 

 Î державний номер транспортного засобу (далі – Тз);

 Î серія та номер постанови або інформація про власника Тз:

 Î рНОКПП;

 Î серія та номер паспорта громадянина україни;

 Î серія та номер посвідчення водія;

 Î серія та номер свідоцтва про реєстрацію Тз.

Обов’язковою умовою для здійснення пошуку в ІС «Сервіс перевірки адміністративних 
правопорушень в галузі безпеки дорожнього руху зафіксованих в автоматичному режимі» 
є зазначення одночасно двох параметрів.
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рис. 2.12. Перевірка адміністративних правопорушень у галузі безпеки дорожнього руху, зафіксованих в 
автоматичному режимі

у разі наявності в системі запису про здійснення адміністративних правопорушень у га-
лузі безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі, можна детальніше 
переглянути отриману інформацію, натиснувши на результат пошуку:
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рис. 2.13. Приклад результату пошуку

у разі наявності даних інформаційна система надає можливість отримати таку інформацію 
щодо:

 Î Тз (державний номер, марка, рік виробництва, модель);

 Î власника/особи, що користується Тз, у прихованому форматі (ІВ**** ІВ**** КО***). 
Важливо, що для власника Тз є можливість призначити належного користувача на 
Тз у «Електронному кабінеті водія». Тож у разі автоматичної фото- або відеофіксації 
порушень ПДр штрафи надсилаються особі, яка користується Тз, а не його власнику;

 Î зображення водія на фото- або відеофіксації;

 Î місце та час скоєння правопорушення (координати розташування камери відеофік-
сації).
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рис. 2.14. Приклад результату пошуку (2)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

1. Наказ МВС «Про затвердження переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у 
формі відкритих даних, розпорядником якої є МВС» від 05.06.2020 № 440
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2.5. РЕЄстР сУДОВИХ РІШЕНЬ  
(http://www.reyestr.court.gov.ua/) 
Головним підрядником Єдиного державного реєстру судових рішень є державне підпри-
ємство «Інформаційні судові системи» (ІСС), підпорядковане ДСА україни. ДП «ІСС» від-
повідає за розроблення ЄСІС у цілому та координацію дій між її розробниками – субпід-
рядниками.

Єдиний державний реєстр судових рішень – це автоматизована система збиран-
ня, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій цих рішень.  
Джерело: http://reyestr.court.gov.ua

Вебсайт призначено для пошуку та перегляду документів Єдиного державного реєстру су-
дових рішень (далі – ЄДрСр).

На головній сторінці містяться поля введення параметрів для виконання відкритого пошу-
ку документів:

рис. 2.15. Інтерфейс пошукової системи в Єдиному державному реєстрі судових рішень 

Відповідно до законодавства користувачі мають право на неповний доступ до даних ЄДрСр.

До закритої інформації належать:

 Î ідентифікаційні дані, місце проживання або перебування фізичних осіб із зазначен-
ням адреси, номери телефонів чи інших засобів зв’язку, адреси електронної пошти, 
ідентифікаційні номери, реквізити документів, що посвідчують особу, унікальні но-
мери запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; 
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 Î реєстраційні номери транспортних засобів; 

 Î номери банківських рахунків, номери платіжних карток; 

 Î інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих 
процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні; інші відомості, що 
дають можливість ідентифікувати фізичну особу.

ПОШУК

Пошук у ЄДрСр умовно можна розділити на два основних напрями. Перший – це пошук 
інформації щодо конкретної справи, а другий – це аналіз наявної судової практики.

Пошук по конкретній справі виконується за фрагментом тексту (не менше двох символів) 
судового рішення «Пошук за контекстом» або за розширеними параметрами: «Суд та суд-
ді», «Судова справа», «Судове рішення».

рис. 2.16. Пошук за контекстом

Користувач може проводити пошук за декількома значеннями одного параметра. 
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рис. 2.17. Пошук за декількома параметрами

результати пошуку відображаються у формі таблиці з посиланнями на документ і можли-
вістю сортування за релевантністю або датою. 

рис. 2.18. Відображення результату

Аналіз наявної судової практики потребує використання спеціальних способів пошуку.

Пошук за точною фразою. Такий пошук здійснюється за допомогою використання подвій-
них лапок (« »). Якщо ви шукаєте рішення за точною фразою або словом, вам потрібно взя-
ти його в лапки. у такому випадку за результатом пошуку користувач отримає документи, 
що містять точну фразу або слово, зазначені в пошуку. Приклад: «відновлення становища, 
яке існувало до порушення».
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Пошук із використанням спецсимволу «?». Спецсимвол (?) використовують, якщо точний 
номер справи, наприклад, невідомий. замість знака «?» може бути підставлений ОДИН 
будь-який символ. Приклад: рішення № 247/1?4-13.

Пошук за основною частиною пошукового слова. здійснюється за допомогою зірочки (*). 
Вона замінює один або кілька символів. Перед зірочкою має бути не менше трьох символів. 
Інакше пошук у Єдиному судовому реєстрі за вказаними вами параметрами виконано не 
буде. Наприклад, якщо потрібно знайти рішення щодо будівельної компанії, то в поле кон-
текстного пошуку можна ввести корінь основного слова, а після нього поставити зірочку. 
Приклад: будівельн*

Пошук одного з декількох пошукових слів. здійснюється за допомогою логічного опе-
ратора «OR» (обов’язково треба зазначити його великими літерами). у Єдиному реєстрі 
судових рішень буде сформовано документи, які містять одне з написаних вами слів або 
словосполучень. Приклад: рішення OR постанова.

Пошук за декількома пошуковими запитами. за замовчуванням пробіл (пропуск) між по-
шуковими запитами означає, що пошук буде здійснюватися одночасно за всіма перерахо-
ваними словами. Однак якщо пошук у Державному судовому реєстрі планується робити не 
за окремими словами, а за пошуковими фразами, то доцільніше використати логічний опе-
ратор «AND». Його, як і будь-якого іншого логічного оператора, треба зазначити великими 
літерами. у такому випадку за результатами пошуку буде сформовано список документів, 
які одночасно містять обидві пошукові фрази. Приклад:  визнання права власності AND 
нерухоме майно.

Пошук з вилученням окремих слів. Для вилучення з результатів пошуку окремих значень 
між пошуковими запитами потрібно поставити логічний оператор «NOT». у такому разі всі 
слова, вказані перед логічним оператором, буде враховано, а всі, що після, ні. Його наби-
рають великими літерами і використовують у Державному реєстрі судових рішень тільки 
за наявності не менше двох пошукових слів. Приклад: нерухоме майно NOT земельна ді-
лянка.

Пошук з обов’язковим включенням потрібного слова. Якщо хочете, щоб у Єдиному дер-
жавному реєстрі судових рішень знайдені вами документи обов’язково містили певне зна-
чення, то перед пошуковим словом потрібно поставити знак «+» (плюс). Приклад: визнан-
ня права власності +автомобіль.

Пошук з виключенням певного слова. Для того щоб результат пошуку в Єдиному держав-
ному реєстрі судових рішень не містив певного значення, перед таким пошуковим словом 
потрібно поставити знак «-» (мінус). Приклад: накладення арешту -рухоме майно.

Комбінований пошук. Передбачає одночасне використання різних способів пошуку і 
здійснюється за допомогою дужок. Проте на початку пошукового запиту в Єдиному дер-
жавному реєстрі судових рішень використання дужок заборонено. Приклад:  визнання 
права власності AND (нерухоме майно OR нерухомість).

отже, дотримуючись цих правил, можна доволі ефективно не лише стежити 
за станом конкретної судової справи, але й здійснювати аналіз наявної судової 
практики.

Для більш коректного виконання пошуку на сайті ЄДрСр наведено перелік стоп-слів, тоб-
то слів, що часто трапляються в тексті та не несуть корисного змістового навантаження, а 
тому їх не варто використовувати під час пошуку.
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УКРАЇНсЬКІ стОП-сЛОВА:

ОСОБА, ІНФОрМАЦІЯ, АДрЕСА, НОМЕр, аби, абикуди, абияк, або, але, без, би, біля, більш, 
буде, будемо, буду, будуть, будь, коли, були, було, бути, вас, ваш, вдалині, верх, весь, вже, ви, 
вигляд, видно, вищі, від, відноситься, відразу, він, вниз, внизу, вона, вони, врівень, все, все-
редину, все, таки, всупереч, всього, далі, де, декілька, деколи, де, небудь, десь, дехто, дечий, 
дещо, деякий, для, до, доки, є, ж, жоден, з, за, замість, зате, звідки, звідки-небудь, звідкись, 
звідси, згідно, знов, знову, зовні, зовсім, і, із, за, інакше, інколи, інших, інші, її, їх, його, йому, 
когось, коли, коли, колись, коротко, котрий, котрийсь, крізь, куди, куди, кудись, ледве, ледь, 
лише, майже, мало, ми, мимо, між, містить, містить, може, можна, на, набагато, навздогін, на-
віщо, навіщось, навряд, чи, над, надалі, назад, нарізно, наскільки, настільки, наш, не, небагато, 
немало, ним, ні, якому, разі, раз, ніби, ніде, ніколи, нікуди, ніскільки, ніхто, нічий, нічого, ніщо, 
обоє, окрім, оскільки, особливо, остільки, ось, перед, під, пізніше, після, по, поблизу, повно, 
подекуди, полягає, помалу, поряд, своєму, посередині, потім, представляє, представляють, 
при, про, просто, проте, проти, прямо, ради, разом, раніше, раптом, своїми очима, серед, 
скільки, скількись, складно, собі, собою, спереду, спершу, спочатку, стільки, суцільно, та, так, 
так що, такий, також, там, те, теж, то, хіба, того, тоді, той, той, що містить, том, тому, треба, тут, 
у, відношенні, убік, увись, увісьмох, удалину, удвічі, удвічі, удвох, удев’ятьох, удосталь, укупі, 
уподовж, усередині, услід, усюди, хоч, хоча, хто, хтось, це, цим, цих, ці, цьому, часом, через, 
чи, чиє, чиєсь, чий, чий, небудь, чийсь, чим, чого, чого-небудь, чогось, чому, чомусь, шляхом, 
ще, що, що зовсім, що має, що мають, що скільки-небудь, щоб, що-небудь, щосили, щось, я, 
і, раніше, якийсь, як-небудь, якось, якщо, й, ті, від, ці, ця, цю, цієї, усіх, які, якої, якою, якому, 
грн, якщо, цього, свої, своїх, зі, з, або, ні, інщої, як, яка, якої, деяких, деяка, деякий, якщо, які, 
яке, яку, яким, яких, який, якій, якими, якого, або, такому, таких, таким, такого, адже, має, маю, 
їхнім, вул, тел, якщо, якому, їм, щодо, об, оба, обидва, обидві, був, була, було, під, ці, ця, цією, 
цими, цим, цій, ній, свій, іншому, інших, іншим, іншого, іншої, іншими, тільки, деякі, повному, 
насамперед, крім, того, напередодні, безпосередньо, однак, ніж, таким, чином, менш, ніж, 
більш, перш, будь-коли, де-небудь, із-за, куди-небудь, ледь-ледь, чиє-небудь, чий-небудь, 
чого-небудь, скільки-небудь, що-небудь, як-небудь.

РОсІЙсЬКІ стОП-сЛОВА:

а, без, более ,бы, был, была, были, было, быть, в, вам, вас, весь, во, вот, все, всего, всех, вы, где, 
да, даже, для, до, его, ее, ей, ею, если, есть, еще, же, за, здесь, и, из, или, им, их, к, как, ко, когда, 
кто, ли, либо, мне, может, мы, на, надо, наш, не, него, нее, нет, ни, них, но, ну, о, об, однако, он, 
она, они, оно, от, очень, по, под, при, с, со, так, также, такой, там, те, тем, то, того, тоже, той, 
только, том, ты, у, уже, хотя, чего, чей, чем, что, чтобы, чье, чья, эта, эти, это, я.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

1. закон україни «Про доступ до судових рішень»

2. рішення Вищої ради правосуддя «Про затвердження Порядку ведення Єдиного 
державного реєстру судових рішень» від 19.04.2018 № 1200/0/15-18
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2.6. ЄДИНИЙ РЕЄстР БОРЖНИКІВ  
(HTTPS://ERB.MINJUST.GOV.UA/#/SEARCH-DEBTORS/) 
Ці рекомендації мають на меті узагальнення порядку пошуку та аналізу інформації в ін-
формаційній системі «Єдиний реєстр боржників Міністерства юстиції україни» (далі – ІС 
«Єдиний реєстр боржників»). Доступ до інформації в ІС «Єдиний реєстр боржників» нада-
ється в режимі реального часу з функцією «перегляд».

Інформація, що міститься в ІС «Єдиний реєстр боржників», відповідає таким критеріям: 

 Î стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів):

a) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) боржника – фізичної особи або найме-
нування, ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань боржника 
– юридичної особи;

b) найменування органу або прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка 
видала виконавчий документ;

c) найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім’я, по батькові 
приватного виконавця, номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти виконавця;

d) номер виконавчого провадження;

e) категорія стягнення (аліменти, штраф тощо);

 Î відомості про мову інформації, яка міститься в наборі даних: українська;

 Î формат (формати), в якому доступний набір даних: CSV;

 Î формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення): zip;

 Î дата і час першого оприлюднення набору даних: 10.12.2019;

 Î дата і час внесення останніх змін до набору даних: 01.07.20201;

 Î дата актуальності даних у наборі даних: 01.07.20202.

 Î Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних, номер виконавчого 
провадження;

 Î прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) боржника – фізичної особи;

 Î або найменування, ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 
боржника – юридичної особи.

Гіперпосилання на набір даних (електронний документ для завантаження або інтерфейс 
прикладного програмування): 31-ex_csv_erb.zip.

Гіперпосилання на структуру набору даних (електронний документ для завантаження або 
інтерфейс прикладного програмування): 31-ex_csv_erb_struct.zip.

1  Оновлюється. Періодичність оновлення набору даних: не пізніше п’яти робочих днів з моменту вчинення виконавчих дій.
2  Оновлюється. Періодичність оновлення набору даних: не пізніше п’яти робочих днів з моменту вчинення виконавчих дій.
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стРУКтУРА Іс «ЄДИНИЙ РЕЄстР БОРЖНИКІВ»

ІС «Єдиний реєстр боржників» має своїми складовими елементами чотири підсисте-
ми-блоки, а саме:

 Î Пошук боржників;

 Î заборгованість по аліментах;

 Î заборгованість по заробітній платі;

 Î Боржники, що перешкоджають у побаченні з дитиною.

Для формування запитів в ІС «Єдиний реєстр боржників» потрібно перейти на сайт реє-
стру за посиланням: https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors

Підсистема «Пошук боржників»

Ця підсистема надає можливість здійснювати пошук записів про боржників за такими кри-
теріями:

Щодо фізичної особи – боржника:

 Î Прізвище*;

 Î Ім’я*;

 Î По батькові;

 Î рНОКПП*;

 Î Дата народження;

 Î Категорія стягнення.

Потрібно обрати критерії пошуку та відомості, які буде відображено у сформованому ви-
тягу:

рис. 2.19. Критерії пошуку та відомості, які буде відображено у сформованому витягу
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Критерій «Категорія стягнення» містить різні види стягнень:

рис. 2.20. Критерій «Категорія стягнення»

Після виконання запиту, у разі наявності в інформаційній системі інформації, можна отри-
мати, наприклад, таку інформацію, стосовно якої можна сформувати витяг або надрукувати:

рис. 2.21. Приклад інформації, яку можна роздрукувати після формування витягу
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Щодо юридичної особи – боржника:

 Î Найменування*;

 Î Ідентифікаційний код юридичної особи*;

 Î Категорія стягнення.

рис. 2.22. Вивантаження інформації щодо юридичної особи

Після виконання запиту, у разі наявності в інформаційній системі інформації, можна отри-
мати, наприклад, таку інформацію, стосовно якої можна сформувати витяг або надрукувати:

рис. 2.23. Приклад інформації, яку можна роздрукувати після формування витягу (2)
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Підсистема «Заборгованість по аліментах». 

Ця підсистема надає можливість здійснювати пошук записів щодо боржників – фізичних 
осіб за ПІБ, датою народження, реєстраційним номером облікової картки платника по-
датків та отримувати докладнішу інформацію про відкриті виконавчі провадження щодо 
боржника безпосередньо з Єдиного реєстру боржників.

До переліку боржників, що мають заборгованість з аліментів, включено всіх фізичних осіб, 
щодо яких відкрито виконавче провадження з категорією стягнення «стягнення аліментів» 
та наявна заборгованість понад 3 місяці.

у цій підсистемі наведено повний перелік боржників з аліментів, який впорядковано за 
терміном відкриття виконавчого провадження (від найстаріших до нових).

рис. 2.24. Приклад вивантаження інформації

Підсистема «Заборгованість по заробітній платі». 

Ця підсистема надає можливість здійснювати пошук записів щодо боржників – юридичних 
осіб за найменуванням та ідентифікаційним кодом юридичної особи для ЮО, ПІБ, датою 
народження, реєстраційним номером облікової картки платника податків для ФОП. До-
кладнішу інформацію про відкриті виконавчі провадження щодо боржника можна отрима-
ти безпосередньо з Єдиного реєстру боржників.

До переліку боржників, що мають заборгованість із заробітної плати, включено всіх юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців, щодо яких відкрито хоча б одне виконавче 
провадження з категорією стягнення «стягнення заборгованості із заробітної плати та ін-
ших платежів, пов’язаних з трудовими відносинами».

у цій підсистемі наведено повний перелік боржників із заробітної плати, який впорядко-
вано за сумою заборгованості (від найбільшої до найменшої).
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рис. 2.25. Приклад вивантаження інформації (2)

Підсистема «Боржники, що перешкоджають у побаченні з дитиною». 

Ця підсистема надає можливість здійснювати пошук записів щодо боржників – фізичних 
осіб за ПІБ, датою народження, реєстраційним номером облікової картки платника по-
датків та отримувати докладнішу інформацію про відкриті виконавчі провадження щодо 
боржника безпосередньо з Єдиного реєстру боржників.

До переліку боржників, що перешкоджають у побаченні з дитиною, включено всіх фізич-
них осіб, щодо яких відкрито виконавче провадження з категорією стягнення «усунення 
перешкод у побаченні з дитиною, встановлення побачення з дитиною» та винесено поста-
нову про накладення штрафу на боржника. Перелік упорядковано за терміном відкриття 
виконавчого провадження (від найстаріших до нових).

рис. 2.26. Приклад вивантаження інформації (3)
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

1.
Наказ Міністерства юстиції україни «Про затвердження Переліку інформації, що 
підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністер-
ство юстиції україни» від 28.03.2016 № 897/5
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2.7. SMIDA (АГЕНтстВО З РОЗВИтКУ ІНФРАстРУКтУРИ 
ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ) (http://smida.gov.ua/)
Провайдер інформаційних послуг на  фондовому ринку – Агентство з розвитку інфра-
структури фондового ринку україни (АрІФру) або Stock market infrastructure development 
agency of Ukraine (SMiDA) https://smida.gov.ua

Центральний депозитарій цінних паперів – ПАТ «НДу» https://www.csd.ua/index.php

Кліринговий банк –  Публічне акціонерне товариство «розрахунковий центр 
з обслуговування договорів на фінансових ринках» (розрахунковий центр) 
http://settlement.com.ua/pro-bank/

Основні саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку – 
ПАрД (для торговців, депозитарних установ) https://www.pard.ua/, уАІБ (для КуА, ІФ)  
http://www.uaib.com.ua/

Основний регулятор – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НК-
ЦПФр) https://www.nssmc.gov.ua/about/  http://www.ssmsc.gov.ua/

Провайдер інформаційних послуг на фондовому ринку надає доступ до акумульованої 
системи баз даних. Це різноманітні інформаційні масиви, сформовані та структуровані для 
максимально зручного використання. Інформаційна база даних емітентів – унікальна про-
фесійна інформаційна система, яка містить повну інформацію про учасників фондового 
ринку. Вона має простий інтерфейс, який забезпечує максимальну оперативність і зруч-
ність у роботі з інформацією. Для перегляду інформації, що міститься в цьому розділі, по-
трібно зареєструватися на сайті!

Емітенти – інформаційна база даних, що містить приблизно 20 тис. емітентів, які розміщу-
вали в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФр про ринок цінних паперів 
звітність (регулярну та нерегулярну інформацію) починаючи з 2003 року.

Професійні учасники – база даних, що містить інформацію про професійних учасників 
фондового ринку україни. у цій базі можна знайти відомості про реєстраторів, торговців 
цінними паперами, зберігачів, компанії з управління активами, аудиторів, депозитаріїв, ор-
ганізаторів торгівлі.

Правопорушення – інформаційна база даних, що містить усі факти скоєних правопорушень 
на фондовому ринку емітентами цінних паперів починаючи з 2002 року.

Власники – інформаційна база даних, що містить відомості про:

 Î власників великих пакетів (10 і більше відсотків) акцій емітентів цінних паперів за 
період по 30.09.2017;

 Î власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств та 
про власників пакетів (5 відсотків і більше) акцій публічних акціонерних товариств за 
період з 31.12.2017 по 31.12.2018;

 Î власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств за 
період з 31.03.2019. 
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рис. 2.27. Інтерфейс пошукової системи провайдера інформаційних послуг на фондовому ринку 

рис. 2.28. Пошук за кодом ЄДрПОу
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рис. 2.29. Повний блок інформаційних ресурсів провайдера інформаційних послуг на фондовому ринку 
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стРУКтУРА ЗВІтУ «БІРЖОВІ КОНтРАКтИ,  
УКЛАДЕНІ НА КОРИстЬ ОсОБИ»

№ 
з/п Атрибут Призначення

1 REP_iD
Ідентифікатор звіту організатора торгівлі в БД СМФр, який при-
своюється під час поміщення інформації в БД СМФр шляхом по-
слідовної наскрізної нумерації

2 CREATE_DT Дата та час поміщення звіту організатора торгівлі до бази даних 
СМФр

3 D_EDRPOU Ідентифікаційний код за ЄДрПОу суб’єкта подання звіту – органі-
затора торгівлі

4 D_NNAME Найменування суб’єкта подання звіту – організатора торгівлі
5 TRADEDATE звітна дата, за яку поданий звіт організатора торгівлі

6 D BCONTR Дата укладання біржового контракту (договору рЕПО, строкового 
контракту)

7 D BCONTRF Дата виконання біржового контракту (договору рЕПО, строкового 
контракту)

8 Т BCONTR Час фіксації укладання біржового контракту (договору рЕПО, 
строкового контракту)

9 R BCONTR реквізити біржового контракту (договору рЕПО, строкового 
контракту) (реєстраційний номер у системі)

10 PARTREPO
Частина операції за договором рЕПО: «1» – перша частина опера-
ції за договором рЕПО, «2» – друга частина операції за договором 
рЕПО

11 R PARTREPO реквізити пов’язаної частини договору рЕПО
12 Е NAME Найменування емітента фінансового інструменту

13 Е EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДрПОу емітента фінансового інстру-
менту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або 
банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент 
фінансового інструменту – нерезидент

14 F EDRiCi реєстраційний код за ЄДрІСІ (у разі укладання біржового контр-
акту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)

15 ST TYPE Класифікація фінансового інструменту3

16 iSiSN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код 
іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація запов-
нюється у вигляді «а, b, с», де «а» – реєстраційний номер випуску 
опціону, «b» – клас опціону, «с» – серія опціону)

17 ST QUANT
Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за 
біржовим контрактом (договором рЕПО, кількість строкових 
контрактів) (шт.)

18 ST QUCOST Вартість біржового контракту (договору рЕПО, строкового контр-
акту)

19 DA_BCONTR
Дата анулювання (заповнюється у разі анулювання біржового 
контракту (договору рЕПО, строкового контракту) в день його 
укладання)

20 VR Вид ринку4

                           

3 заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
4 заповнюється відповідно до Довідника 8 «Види ринку» Системи довідників та класифікаторів.
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№ 
з/п Атрибут Призначення

21 TECH B Технологія проведення торгів5

22 VR_OPER Види ринку за характером проведення операцій6

23 VD Z
Вид заявок, на підставі яких укладено біржовий контракт (договір 
рЕПО, строковий контракт): адресні – «1», безадресні (анонімні) – 
«2», інші безадресні – «3»

24 DA BCONTR
Дата анулювання (заповнюється у разі анулювання біржового 
контракту (договору рЕПО, строкового контракту) в день його 
укладання)

25 TCP1 EDR

Сторони біржового контракту. Торговець – продавець. Ідентифіка-
ційний код за ЄДрПОу торговця цінними паперами. у разі пер-
винного розміщення емітентом його цінних паперів вказується 
код за ЄДрПОу емітента цінних паперів. Якщо стороною біржо-
вої угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, 
вказується його код за ЄДрПОу

26 KL NAME

у разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів 
вказується найменування емітента фінансового інструменту. Якщо 
стороною біржового контракту відповідно до законодавства ви-
ступає державний орган, вказується найменування органу

27 KL TYPE

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець: вид 
особи (юридична особа – резидент або інститут спільного інвес-
тування – «1», юридична особа – нерезидент – «2», фізична осо-
ба – резидент – «3», фізична особа – нерезидент – «4», торговець 
цінними паперами – «5»)7

28 KL_EDRPOU

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець: іденти-
фікаційний код за ЄДрПОу юридичної особи, реєстраційний код 
за ЄДрІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмов-
ляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відповідний орган дер-
жавної податкової служби і мають відмітку в паспорті)5

29 KL_PiB
Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець: ПІБ фі-
зичної особи, найменування юридичної особи, найменування ін-
ституту спільного інвестування5

30 KL_COUNTRY Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець: країна 
реєстрації6

31 KL_ TYPESUB

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – продавець (запов-
нюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа – 
резидент – «1», юридична особа – нерезидент – «2», фізична особа 
– резидент – «3», фізична особа – нерезидент – «4»)

32 DEP1 EDR Ідентифікаційний код за ЄДрПОу депозитарної установи торгов-
ця – продавця

                           

5 заповнюється відповідно до Довідника 25 «Технології проведення торгів» Системи довідників та класифікаторів.
6 заповнюється відповідно до Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій» Системи довідників та класифікаторів.
7 у разі здійснення дилерської діяльності торговцем цінними паперами поля не заповнюються.

57

ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ В БАЗАХ ДАНИХ 



№ 
з/п Атрибут Призначення

33 TCP2 EDR

Сторони біржового контракту. Торговець – покупець. Ідентифіка-
ційний код за ЄДрПОу торговця цінними паперами. у разі, коли 
стороною біржового контракту відповідно до законодавства ви-
ступає фізична особа, вказується реєстраційний номер облікової 
картки платника податків або серія та номер паспорта (для фі-
зичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідний орган державної по-
даткової служби і мають відмітку в паспорті). у разі, коли сторо-
ною біржового контракту відповідно до законодавства виступає 
юридична особа (яка не має ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними па-
перами), вказується ідентифікаційний код за ЄДрПОу юридичної 
особи.

34 ТСр2 DNAME

у разі, коли стороною біржового контракту відповідно до законо-
давства виступає фізична особа, вказується ПІБ фізичної особи. у 
разі, коли стороною біржового контракту відповідно до законо-
давства виступає юридична особа (яка не має ліцензії на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
торгівлі цінними паперами), вказується найменування юридичної 
особи

35 К2 TYPE

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець: вид осо-
би (юридична особа – резидент – «1», юридична особа – нерези-
дент – «2», фізична особа – резидент – «3», фізична особа – нере-
зидент – «4», торговець цінними паперами – «5»)5

36 К2 EDRPOU

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець: іденти-
фікаційний код за ЄДрПОу юридичної особи, реєстраційний код 
за ЄДрІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмов-
ляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відповідний орган дер-
жавної податкової служби і мають відмітку в паспорті)5

37 К2 рІВ
Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець: ПІБ фі-
зичної особи, найменування юридичної особи, найменування ін-
ституту спільного інвестування5

38 К2 COUNTRY Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець: країна 
реєстрації6

39 К2 TYPESUB

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець – покупець (запов-
нюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа – 
резидент – «1», юридична особа – нерезидент – «2», фізична особа 
– резидент – «3», фізична особа – нерезидент – «4»)

40 DEP2 EDR Ідентифікаційний код за ЄДрПОу депозитарної установи торгов-
ця – покупця

41 SUSPiC_PM Наявність у організатора торгівлі підозри у маніпулюванні цінами 
за біржовим контрактом (договором): «1» – так, «2» – ні

42 iS_SUSPiC «Підозрілий» біржовий контракт (договір): «1» – так, «2» – ні

58

ПОСІБНИК



№ 
з/п Атрибут Призначення

43 CMP_BK
Відсоток різниці ціни цінного паперу за біржовим контрактом (до-
говором) від останнього розрахованого за останні 12 місяців бір-
жового курсу на фондовій біржі

44 CMP_EP
Відсоток різниці ціни цінного паперу за біржовим контрактом (до-
говором) від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни за-
криття торговельного дня на фондовій біржі

45 Z_PRYM Примітки
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стРУКтУРА ЗВІтУ «ДОГОВОРИ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ,  
УКЛАДЕНІ НА НЕОРГАНІЗОВАНОМУ РИНКУ»

№ 
з/п Атрибут XML Призначення

1 REP_iD
Ідентифікатор звіту організатора торгівлі в БД СМФр, який 
присвоюється під час поміщення інформації в БД СМФр 
шляхом послідовної наскрізної нумерації

2 CREATE_DT Дата та час поміщення звіту організатора торгівлі до бази 
даних СМФр

3 D_EDRPOU Ідентифікаційний код за ЄДрПОу суб’єкта подання звіту – 
організатора торгівлі

4 D_NAME Найменування суб’єкта подання звіту – організатора торгів-
лі

5 TRADEDATE звітна дата, за яку поданий звіт торговця цінними паперами
6 AGRCAT Вид договору8

7 DATESTART Дата укладання договору / частини операції за договором 
рЕПО

8 FiNiSHDATE Дата виконання договору / частини операції за договором 
рЕПО

9 REJECTDATE
Дата розірвання договору (дата виконання, сума виконання, 
інформація про особу, що обліковує перехід прав власності, 
тощо не заповнюється)

10 AGRNUM Номер договору

11 OPERPART
Частина операції за договором рЕПО: «1» – перша частина 
операції за договором рЕПО, «2» – друга частина операції 
за договором рЕПО

12 CTYPE

Вид договору, на виконання якого укладений договір на 
виконання (зазначаються у разі їх наявності реквізити до-
говорів, які пов’язані з договором, про який розкривається 
інформація)6

13 AGRNUMN

Номер договору, на виконання якого укладений договір на 
виконання (зазначаються у разі їх наявності реквізити до-
говорів, які пов’язані з договором, про який розкривається 
інформація)

14 AGRDATE

Дата укладання договору, на виконання якого укладений до-
говір на виконання (зазначаються у разі їх наявності рекві-
зити договорів, які пов’язані з договором, про який розкри-
вається інформація)

15 AGRPERFDATE

Дата виконання договору, на виконання якого укладений 
договір на виконання (зазначаються у разі їх наявності 
реквізити договорів, які пов’язані з договором, про який 
розкривається інформація)

16 AGRNUMRZ

Номер разового замовлення (заповнюється при посиланні 
на договір на брокерське обслуговування) (зазначаються у 
разі їх наявності реквізити договорів, які пов’язані з догово-
ром, про який розкривається інформація)

                           

заповнюється відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.
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№ 
з/п Атрибут XML Призначення

17 ZAMBRDS

Дата надання/отримання разового замовлення (заповню-
ється при посиланні на договір на брокерське обслугову-
вання) (зазначаються у разі їх наявності реквізити договорів, 
які пов’язані з договором, про який розкривається інформа-
ція)

18 ZAMBRDF

Дата виконання разового замовлення (заповнюється при 
посиланні на договір на брокерське обслуговування) (за-
значаються у разі їх наявності реквізити договорів, які пов’я-
зані з договором, про який розкривається інформація)

19 ACTiVTYPE Вид діяльності торговця цінними паперами9

20 CONTRTYPE Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами10

21 CONTRACT Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент 
торговця цінними паперами11

22 CONTRACTTCP

Вид професійної діяльності на фондовому ринку – діяльно-
сті з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/кон-
трагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, 
якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами – тор-
говець цінними паперами)12

23 OSEDRPOU Код за ЄДрПОу клієнта/контрагента торговця цінними па-
перами – юридичної особи – резидента

24 OSNAME Найменування клієнта/контрагента торговця цінними папе-
рами – юридичної особи

25 OKODNEREZ

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банків-
ського або судового реєстру або реєстру місцевого органу 
влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи 
– клієнта/контрагента торговця цінними паперами – нере-
зидента

26 OSEDRiSi

Код ЄДрІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоратив-
ного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає ком-
панія з управління активами – клієнт/контрагент торговця 
цінними паперами

27 PiFNAME

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпора-
тивного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає 
компанія з управління активами – клієнт/контрагент торгов-
ця цінними паперами

28 O_iDN

реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків 
та повідомили про це відповідний контролюючий орган і 
мають відмітку в паспорті) – фізичної особи – клієнта/кон-
трагента торговця цінними паперами

                           

9  заповнюється відповідно до Довідника 13 «Види професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та 
класифікаторів.

10  заповнюється відповідно до Довідника 30 «Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів» Системи довідників та 
класифікаторів.

11  заповнюється відповідно до Довідника 12 «Види професійної діяльності на фондовому ринку» Системи довідників та класифікаторів.
12  заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
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№ 
з/п Атрибут XML Призначення

29 OS_F Прізвище фізичної особи – клієнта/контрагента торговця 
цінними паперами

30 OS_i Ім’я фізичної особи – клієнта/контрагента торговця цінними 
паперами

31 OS_O По батькові фізичної особи – клієнта/контрагента торговця 
цінними паперами (у разі наявності)

32 OCOUNTRY Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними па-
перами10

33 FiNiNSTR Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних 
прав за договором13

34 iSiN Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або 
код іншого фінансового інструменту

35 VSERiA Серія векселя
36 VNUM Номер векселя
37 VDATE Дата видачі векселя
38 VENDDATE Дата погашення векселя

39 VF0RM Форма розрахунку за вексель: «1» – готівкова, «2» – безго-
тівкова

40 VPERFORM Вид передачі простого векселя: «1» – бланковий індосамент, 
«2» – іменний

41 MARKETTYPE Вид ринку14

42 MARKETTYPEOPER Види ринку за характером проведення операцій15

43 NOMiNAL Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансово-
го інструменту

44 VSUM Сума векселя

45 iPSERTBORG Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації 
випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

46 PREMiYA Премія (для опціонних сертифікатів)

47 CODEVAL Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інстру-
менту16

48 KEPEDRPOU Код за ЄДрПОу депозитарної установи
49 KEPERNAME Найменування депозитарної установи

50 EMMiTTYPE
Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або ін-
ший фінансовий інструмент: «1» – емітент, «2» – векселеда-
вець, «3» – заставодавець

51 EMEDRPOU Код за ЄДрПОу особи, що розмістила/видала цінний папір 
або інший фінансовий інструмент

52 EMKODNEREZ

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківсько-
го або судового реєстру або реєстру місцевого органу вла-
ди іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що 
розмістила/видала цінний папір, – нерезидента

                           

13  заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
14  заповнюється відповідно до Довідника 8 « Види ринку» Системи довідників та класифікаторів.
15  заповнюється відповідно до Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій» Системи довідників та класифікаторів.
16  заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
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№ 
з/п Атрибут XML Призначення

53 ЕМ_iDN

реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків 
та повідомили про це відповідний контролюючий орган і 
мають відмітку в паспорті) – фізичної особи – клієнта/кон-
трагента торговця цінними паперами

54 EMMiTNAME
Найменування особи (ПІБ для фізичної особи), що розмі-
стила/видала цінний папір або інший фінансовий інстру-
мент

55 EDRiSi Код ЄДрІСІ особи, що розмістила цінний папір

56 EMCOUNTRY Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний па-
пір10

57 KLiENTTYPE Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого 
укладено договір на виконання8

58 KLiENTACTTYPE

Вид професійної діяльності на фондовому ринку – діяльно-
сті з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торгов-
ця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт тор-
говця цінними паперами – торговець цінними паперами)7

59 TEDRPOU
Код за ЄДрПОу клієнта торговця цінними паперами, в ін-
тересах якого укладено договір на виконання, – юридичної 
особи – резидента

60 TNAME
Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інте-
ресах якого укладено договір на виконання, – юридичної 
особи

61 TKODNEREZ

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банків-
ського або судового реєстру або реєстру місцевого органу 
влади іноземної держави про реєстрацію юридичної осо-
би – клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого 
укладено договір на виконання, – нерезидента

62 TEDRiSi

Код ЄДрІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративно-
го інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компа-
нія з управління активами – клієнта торговця цінними папе-
рами, в інтересах якого укладено договір на виконання

63 Т_PiFNAME

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпора-
тивного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає 
компанія з управління активами – клієнта торговця цінними 
паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

64 Т_iDN

реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків 
та повідомили про це відповідний контролюючий орган і 
мають відмітку в паспорті) – фізичної особи – клієнта тор-
говця цінними паперами, в інтересах якого укладено дого-
вір на виконання
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№ 
з/п Атрибут XML Призначення

65 Т_F Прізвище фізичної особи – клієнта торговця цінними папе-
рами, в інтересах якого укладено договір на виконання

66 Т_i Ім’я фізичної особи – клієнта торговця цінними паперами, в 
інтересах якого укладено договір на виконання

67 Т_O
По батькові фізичної особи – клієнта торговця цінними па-
перами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у 
разі наявності)

68 TCOUNTRY Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в ін-
тересах якого укладено договір на виконання10

69 PAPSC Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.)
70 PAPFC Кількість цінних паперів при виконанні договору (шт.)

71 STARTSUM

Сума укладеного договору (грн) (Для операцій в іноземній 
валюті заповнюється сума – еквівалент у гривні за офіцій-
ним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Наці-
ональним банком україни на день укладання)

72 CODEVALC Вид валюти при укладанні договору14

73 FiNiSHSUM
Сума виконаного договору (грн) (Для операцій в іноземній 
валюті заповнюється сума – еквівалент у гривні за офіцій-
ним курсом гривні)

74 CODEVALF Вид валюти при виконанні договору14

75 KOMiS
Сума комісійної винагороди (грн) (Для операцій в іноземній 
валюті заповнюється сума – еквівалент у гривні за офіцій-
ним курсом гривні)

76 KOMiSCODEVAL Комісійна винагорода (вид валюти)14

77 FAVOURTAPE Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: «1» – 
купівля, «2» – продаж, «3» – міна

78 MOVTYPE Вид події за договором: «1» – зарахування, «2» – списання
79 MOVBALD Дата зарахування/списання цінних паперів до/з балансу
80 MONEYDATE Дата зарахування/списання грошових коштів

81 DOGAGR Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до ос-
новного договору: «1» – так, «2» – ні

82 CALCTYPE розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійсню-
ються через торговця: «1» – так, «2» – ні

83 Z PRYM Примітки
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ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНтІВ,  
ЯКІ МАЄ тОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ  
ЩОДО ОПЕРАЦІЙ НА БІРЖОВОМУ РИНКУ

1. Договір на брокерське обслуговування, укладений між ТЦП та ПІБ, із додатками

2. Разові замовлення до договорів на брокерське обслуговування, укладених з ПІБ, у 
яких вказується: 

• інформація про ТЦП;

• інформація про клієнта; 

• вид послуги (купівля ЦП/продаж ЦП);

• вид/тип/категорія/ різновид ЦП або іншого фінансового інструменту;

• серія ЦП;

• найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі;

• найменування емітента ЦП;

• код за ЄДрПОу / номер реєстрації / рНОКПП; 

• код ЄДрІСІ (за наявності);

• міжнародний ідентифікаційний код ЦП (iSiN);

• номінальна вартість одного ЦП або іншого фінансового інструменту;

• кількість ЦП або іншого фінансового інструменту;

• ціна одного ЦП (іншого фінансового інструменту) або однозначні умови її визна-
чення;

• сума (орієнтовна сума) Договору;

• вид разового замовлення;

• дата, з якої набирає чинності разове замовлення;

• строк дії разового замовлення;

• термін (строк) та умови оплати ЦП; 

• реквізити клієнта в депозитарній установі;

• особливі умови виконання операції;

• номер брокерського рахунку Клієнта (номер (код) рахунку Клієнта, згідно з внутріш-
нім обліком Торговця);

• спосіб проведення розрахунків за договором на виконання;

• сума винагороди;

• місце укладання договору на виконання разового замовлення.

3. Звіти брокера/торговця до разових замовлень до Договору на брокерське обслуго-
вування, в яких вказується: 

• інформація про ТЦП;
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• інформація про клієнта; 

• вид послуги (купівля ЦП/продаж ЦП);

• номер і дата разового замовлення;

• Торговець уклав від свого імені, за рахунок та в інтересах/Клієнта Договір (біржовий 
контракт), договір на виконання разового замовлення (Біржового контракту), номер 
договору та дата укладання;

• реквізити Контрагента;

• вид/тип/категорія/різновид ЦП або іншого фінансового інструменту, форма існу-
вання, форма випуску;

• серія ЦП (за наявності);

• найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі;

• найменування емітента ЦП;

• код за ЄДрПОу / номер реєстрації / рНОКПП; 

• код ЄДрІСІ (за наявності);

• міжнародний ідентифікаційний код ЦП (iSiN);

• номінальна вартість одного ЦП або іншого фінансового інструменту;

• кількість ЦП або іншого фінансового інструменту;

• загальна номінальна вартість цінних паперів;

• ціна одного ЦП (іншого фінансового інструменту) або однозначні умови її визна-
чення;

• сума договору на виконання;

• місце укладення договору на виконання разового замовлення.

4. Акт виконаних зобов’язань до Разового замовлення до Договору на брокерське об-
слуговування

5. Біржовий звіт, виписка з переліку виконаних біржових контрактів, який формуєть-
ся фондовою біржею та в якому зазначаються (увага!!! Щоб побачити реквізити ра-
хунків у ЦП обох сторін угоди, потрібно подати запит на біржові звіти до обох ча-
стин біржового контракту. зокрема, на ПФТС біржовий звіт до Біржового контракту 
№ 000000/1 та № 00000/2):

• реквізити біржового контракту;

• інформація про сторони біржового контракту (з однієї сторони прописується ін-
формація про ТЦП, який діє в інтересах особи: ПІБ, з другої сторони – ПАТ «розра-
хунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», код ЄДрПОу 
35917889;

• предмет та ціна біржового контракту:

• вид, тип, форма випуску та існування ЦП;

• емітент ЦП;

• ідентифікаційні коди ЦП;
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• номінальна вартість ЦП, інші відомості;

• загальна кількість ЦП;

• загальна сума (ціна) біржового контракту;

• порядок виконання та умови виконання за біржовим контрактом;

• інформація про фактичне виконання біржового контракту:

• дата фактичного виконання;

• загальна кількість ЦП;

• загальна сума (ціна) біржового контракту;

• реквізити для розрахунків (зі сторони 1 та Сторони 2). Буде вказуватись рахунок 
сторони, яку дивишся, з іншої сторони буде рахунок рЦ, для ОВДП відкритий у НБу. 
Щоб побачити рахунок у цінних паперах другої сторони, потрібно подати запит на 
Біржовий звіт за другою частиною біржового контракту;

• номер клірингового рахунку (зі сторони 1 та Сторони 2);

• код депонента за рахунком у ЦП (зі сторони 1 та Сторони 2);

• інформація про депозитарну установу (зі сторони 1 та Сторони 2).

УВАГА! Інформація про код депонента за рахунком у ЦП не є номером рахунку в ЦП, ра-
хунок у ЦП має таку структуру: ХХХХХХ - UA ХХ YYYYYY

ХХХХХХ - UA ХХ YYYYYY
код МДО 
депозитарної 
установи, в 
якій відкрито 
рахунок у цін-
них паперах

2 літери, які 
визначають 
країну реє-
страції для 
ЮО або 
громадянство 
для ФО. Для 
україни – UA 

2 цифри – код належності ЦП, який 
визначає належність ЦП окремим 
групам власників, а саме:

 Î належність ЦП державі;

 Î належність ЦП фізичній особі 
(10);

 Î належність ЦП нерезиденту 
(юридичній або фізичній осо-
бі);

 Î належність ЦП юридичній осо-
бі – банку-резиденту (30);

 Î належність ЦП юридичній осо-
бі – не банку-резиденту.

код клієнта 
(депонента) 
за рахунком 
у ЦП

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

1. закон україни «Про цінні папери та фондовий ринок»  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15

2.
указ Президента україни «Про Національну комісію з цінних паперів та фондо-
вого ринку» № 1063/2011  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1063/2011

3. закон україни «Про депозитарну систему україни»  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17
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4. закон україни «Про інститути спільного інвестування» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17

5. закон україни «Про акціонерні товариства» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17

6.

рішення НКЦПФр «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з 
торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андер-
райтингу, управління цінними паперами» від 12.12.2006 № 1449 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-07

7.
рішення НКЦПФр «Про затвердження Положення про провадження депозитар-
ної діяльності» від 23.04.2013 № 735 
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1084-13

8.
рішення НКЦПФр «Про затвердження Положення про функціонування фондових 
бірж» від 22.11.2012 № 1688 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2082-12

9.

рішення НКЦПФр «Про затвердження Положення про порядок складання та 
подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 25.09.2012 № 1283 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12

10.

рішення НКЦПФр «Про затвердження Положення про порядок складання адмі-
ністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, опри-
люднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» від 25.09.2012 № 1284 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1738-12
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2.8. ІНФОРМАЦІЙНО-тЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА сИстЕМА 
«PROZORRO»
Ці рекомендації застосовуються для роботи на вебпорталі уповноваженого органу з 
питань закупівель (Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господар-
ства україни, далі – вебпортал уповноваженого органу) за адресою в мережі Інтернет: 
www.prozorro.gov.ua.

згідно з ч.  1 ст.  1 закону україни «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №  922-Viii ве-
бпортал уповноваженого органу – це інформаційно-телекомунікаційна система, яка має 
комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із законом 
україни «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», до складу 
якої входять модуль електронного аукціону і база даних, та є частиною електронної систе-
ми закупівель. Вебпортал уповноваженого органу є онлайн-сервісом, що забезпечує ство-
рення, зберігання, оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного 
аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з ав-
томатичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Ін-
тернет. забезпечення функціонування вебпорталу уповноваженого органу здійснюється, 
зокрема, за рахунок надання авторизованим електронним майданчикам платного доступу 
до нього.

Відповідальним за забезпечення функціонування та наповнення вебпорталу уповноваже-
ного органу з питань закупівель визначено Державне підприємство «ПрОзОррО».

рекомендації розроблено з метою узагальнення порядку пошуку та аналізу інформації в 
інформаційно-телекомунікаційній системі «PROZORRO» (далі – ІТС «PROZORRO» або 
система).

ІТС «PROZORRO» використовується для отримання інформації з центральної бази даних 
електронної системи закупівель про річні плани закупівель та безпосередньо самі закупів-
лі, які були з 01.04.2016 оголошені центральними органами виконавчої влади і замовника-
ми, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, та з 01.08.2016 – іншими 
замовниками.

Для того щоб здійснити пошук закупівлі в ІТС «PROZORRO», треба зайти на вебпортал 
уповноваженого органу та перейти у вкладку «Тендери».
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рис. 2.30. Меню пошуку закупівлі на вебпорталі уповноваженого органу

Система дає змогу здійснювати пошук закупівлі за такими критеріями:

1. фільтр «Ключове слово» – дозволяє провести пошук за ключовим словом у назві за-
купівлі, яка зазначається безпосередньо замовником;

2. фільтр «Вартість» – дозволяє провести пошук закупівель у визначеному ціновому ді-
апазоні;

3. фільтр «ДК021:2015» – дозволяє провести пошук закупівель за предметом відповід-
но до Національного класифікатора «Єдиний закупівельний словник», розроблено-
го та прийнятого Міністерством економічного розвитку і торгівлі україни наказом 
від 23.12.2015 № 1749;

4. фільтр «ДКПП» – дозволяє провести пошук закупівель за предметом відповідно до 
Національного класифікатора україни «Державний класифікатор продукції та по-
слуг» (ДК 016:2010), розробленого та прийнятого Державним комітетом україни з 
питань технічного регулювання та споживчої політики наказом від 11.10.2010 № 457;

5. фільтр «№ закупівлі» – дозволяє провести пошук закупівлі за унікальним ідентифіка-
тором тендера в системі публічних закупівель;

6. фільтр «Дата» – дозволяє провести пошук закупівель у визначеному часовому діапа-
зоні;

7. фільтр «замовник» – дозволяє провести пошук закупівель за кодом ЄДрПОу замов-
ника або ж його назвою;

8. фільтр «регіон» – дозволяє провести пошук закупівель за регіоном, де зареєстрова-
ний замовник (відповідна область, Автономна республіка Крим та м. Київ);

9. фільтр «Статус» – дозволяє провести пошук закупівель, які перебувають на одному 
з таких етапів: «Період уточнень», «Подання пропозицій», «Аукціон», «Кваліфікація 
переможця», «Кваліфікація переможця (період оскарження)», «Пропозиції розгляну-
ті», «Торги не відбулися», «Торги відмінені», «завершена», «Перекваліфікація», «Пе-
рекваліфікація (період оскарження)», «Неактивоване запрошення» та «Неуспішна 
закупівля»;
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10. фільтр «Процедура» – дозволяє провести пошук закупівель, які оголошені за пев-
ним типом процедури, а саме: «Спрощена/Допорогова закупівля», «Відкриті торги», 
«Відкриті торги з публікацією англійською мовою», «Переговорна процедура», «Пе-
реговорна процедура (скорочена)», «Переговорна процедура для потреб оборони», 
«Конкурентний діалог 1-ий етап», «Конкурентний діалог з публікацією англійською 
мовою 1-ий етап», «Конкурентний діалог 2-ий етап», «Конкурентний діалог з публі-
кацією англійською мовою 2-ий етап», «закупівля без використання електронної 
системи», «Відкриті торги для закупівлі енергосервісу», «укладення рамкової угоди», 
«Відбір для закупівлі за рамковою угодою» та «запит ціни пропозицій»;

11. фільтр «Обґрунтування» – дозволяє провести пошук закупівель за переговор-
ною процедурою на підставі відповідного обґрунтування, а саме: «E-catalogue», 
«COViD-19» та «Спрощена».

Для того щоб здійснити пошук річних планів закупівель в ІТС «PROZORRO», треба зайти 
на вебпортал уповноваженого органу та перейти у вкладку «Плани закупівлі».

рис. 2.31. Меню пошуку планів закупівель на вебпорталі уповноваженого органу

Система дає змогу здійснювати пошук закупівель у річному плані закупівель за такими 
критеріями:

1. фільтр «Ключове слово» – дозволяє провести пошук закупівлі в річному плані заку-
півель за ключовим словом у назві закупівлі, яка зазначається безпосередньо замов-
ником;

2. фільтр «ДК021:2015» – дозволяє провести пошук закупівлі в річному плані закупівель 
за предметом відповідно до Національного класифікатора «Єдиний закупівельний 
словник», розробленого та прийнятого Міністерством економічного розвитку і тор-
гівлі україни наказом від 23.12.2015 № 1749;

3. фільтр «ДКПП» – дозволяє провести пошук закупівлі в річному плані закупівель за 
предметом відповідно до Національного класифікатора україни «Державний класи-
фікатор продукції та послуг» (ДК 016:2010), розробленого та прийнятого Державним 
комітетом україни з питань технічного регулювання та споживчої політики наказом 
від 11.10.2010 № 457;

4. фільтр «Дата» – дозволяє провести пошук закупівель у річному плані закупівель у 
визначеному часовому діапазоні;
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5. фільтр «замовник» – дозволяє провести пошук закупівель у річному плані закупівель 
за кодом ЄДрПОу замовника або ж його назвою;

6. фільтр «Вид закупівлі» – дозволяє провести пошук закупівель у річному плані закупі-
вель за певним типом процедури, а саме: «Процедура», «рамкова угода», «Спрощена/
Допорогова», «Без використання електронної системи» та «Централізована закупі-
вельна організація».

ПОШУК ЗАКУПІВЕЛЬ В Ітс «PROZORRO»

за результатами застосування відповідних фільтрів у меню пошуку закупівлі на вебпорталі 
уповноваженого органу з’явиться список закупівель, по яких задано певні критерії відбору.

рис. 2.32. результати пошуку закупівель на вебпорталі уповноваженого органу

Загалом список знайдених закупівель в ІТС «PROZORRO» містить таку інформацію в 
розрізі кожної закупівлі:

 Î назву предмета закупівлі;

 Î статус закупівлі;

 Î регіон замовника;

 Î назву компанії (замовника);

 Î iD-тендера (ідентифікатор тендера);

 Î очікувану вартість;

 Î дату оголошення.

Для того щоб здійснити перегляд інформації про окрему закупівлю, треба перейти за по-
силанням, яке міститься в назві знайденої закупівлі, за результатами якого відкриється від-
повідна вебсторінка закупівлі.
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Вебсторінка в розрізі окремої закупівлі в ІТС «PROZORRO»  
містить такі блоки інформації:

1. Оголошення про проведення 
у цьому блоці передбачено такі функ-
ції:

 Î друкування форми оголошення (у фор-
маті PDF або HTML) за відповідним по-
силанням;

 Î друкування звіту про результати про-
ведення процедури (у форматі PDF або 
HTML) за відповідним посиланням;

 Î перегляд плану закупівлі за відповід-
ним посиланням.

2. Інформація про замовника (найменування, код ЄДрПОу, вебсайт, місцезнаходження, 
контактна особа, додаткові контактні особи, категорія)

3. Інформація про процедуру (дата опри-
люднення, період звернення за роз’яс-
неннями, період оскарження умов 
закупівлі, кінцевий строк подання тен-
дерних пропозицій, дата та час початку 
аукціону, очікувана вартість, вид тен-
дерного забезпечення, сума тендерно-
го забезпечення, розмір мінімального 
кроку пониження ціни, розмір міні-
мального кроку пониження ціни у %)

4. Інформація про предмет закупівлі (вид 
предмета закупівлі, опис окремої час-
тини або частин предмета закупівлі)

5. умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
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6. Документація

 Î Критерії вибору переможця

 Î Тендерна документація

у цьому блоці передбачено можливість за-
вантаження тендерної документації замов-
ника як останньої редакції, так і в попередніх 
редакціях.

7. роз’яснення до процедури

 Î запитання до процедури
8. Вимоги до усунення порушень

9. Скарги до процедури

10. Інформація про моніторинг

11. Надання інформації про усунення порушення замовником
12. Протокол розгляду тендерних пропо-

зицій

у цьому блоці передбачено такі функції:

 Î друкування протоколу розгляду тен-
дерних пропозицій (у форматі PDF або 
HTML) за відповідним посиланням;

 Î відображення інформації щодо дати 
публікації протоколу розгляду тендер-
них пропозицій;

 Î відображення інформації в розрізі 
учасників щодо рішення замовника 
про допуск до аукціону.

13. реєстр пропозицій

у цьому блоці передбачено такі функції:

 Î друкування реєстру отриманих тен-
дерних пропозицій (у форматі PDF або 
HTML) за відповідним посиланням;

 Î відображення інформації щодо дати і 
часу розкриття тендерних пропозицій;

 Î відображення інформації в розрізі 
учасників щодо їхньої первинної та ос-
таточної пропозиції;

 Î можливість завантаження тендерних 
пропозицій, наданих учасниками (че-
рез натискання на посилання «Доку-
менти»).
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14. Протокол розкриття

у цьому блоці передбачено такі функції:

 Î друкування протоколу розкриття тен-
дерних пропозицій (у форматі PDF або 
HTML) за відповідним посиланням;

 Î відображення інформації щодо пере-
можця та його остаточної пропозиції;

 Î можливість завантаження протоколу 
розкриття тендерних пропозицій (че-
рез натискання на посилання «Пере-
можець»).

15. Повідомлення про намір укласти дого-
вір

у цьому блоці передбачено такі функції:

 Î друкування повідомлення про намір 
укласти договір (у форматі PDF або 
HTML) за відповідним посиланням;

 Î відображення інформації щодо дати і 
часу публікації повідомлення про на-
мір укласти договір;

 Î можливість завантаження повідомлен-
ня про намір укласти договір (через на-
тискання на посилання «Документи»).

16. укладений договір

у цьому блоці передбачено такі функції:

 Î можливість завантаження скан-копії укладеного договору з переможцем торгів;

 Î відображення інформації щодо дати і часу опублікування інформації про укладений 
договір;

 Î можливість перевірки оплати за укладеним договором з переможцем торгів (тільки 
для платежів казначейства).
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17. зміни до договору

у цьому блоці передбачено такі функції:

 Î можливість завантаження скан-копій 
змін до укладеного договору з пере-
можцем торгів;

 Î відображення інформації щодо дати 
внесення змін до договору, дати публі-
кації змін до договору та опис змін;

 Î можливість друкування повідомлення 
про внесення змін до договору (у фор-
маті PDF або HTML) за відповідним по-
силанням.

18. Аукціон

у цьому блоці можна переглянути інформа-
цію про перебіг аукціону в розрізі раундів. 

Щоб перейти у відповідний модуль, треба 
перейти за відповідним посиланням.

Крім того, є можливість друкування звіту про 
результати проведення аукціону (у форматі 
PDF або HTML) за відповідним посиланням.

19. Виконання договору

у цьому блоці можна переглянути інформа-
цію про суму оплати за договором, укладе-
ним за результатами торгів.

Крім того, є можливість друкування звіту про 
виконання договору про закупівлю (у форма-
ті PDF або HTML) за відповідним посилан-
ням.
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Пошук планів закупівель в ІТС «PROZORRO»

Для найбільш точного пошуку планів закупівель краще використовувати фільтр «замов-
ник» і ввести в рядок пошуку код ЄДрПОу замовника або ж його назву.

за результатами застосування відповідних фільтрів у меню пошуку планів закупівель на 
вебпорталі уповноваженого органу з’явиться список закупівель.

рис. 2.33. результати пошуку плану закупівель на вебпорталі уповноваженого органу

Надалі з метою формування плану закупівель на відповідний період треба застосувати 
фільтр «Дата» та обрати діапазон потрібних дат, за якими буде сформовано план закупівлі 
та додаток до плану закупівель.

Після вказаних вище кроків праворуч у меню пошуку планів закупівель на вебпорталі 
уповноваженого органу з’явиться активне посилання «Друкувати форму».

рис. 2.34. Відображення посилання «Друкувати форму» в меню пошуку планів закупівель на вебпорталі 
уповноваженого органу

Далі, натиснувши на кнопку «Друкувати форму», план закупівлі за відповідний період і до-
даток до нього можна переглянути в табличній формі, що містить таку інформацію: най-
менування замовника, код ЄДрПОу замовника, конкретна назва предмета закупівлі, коди 
відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності), код згідно з КЕКВ (для бю-
джетних коштів), розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі, процедура закупівлі, орієнтовний початок проведення процедури за-
купівлі, примітки, та за потреби роздрукувати.
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Водночас слід звернути увагу, що посилання «Друкувати форму» з’являється в меню по-
шуку планів закупівель на вебпорталі уповноваженого органу лише у разі вибору разом 
2 фільтрів «замовник» і «Дата». Якщо під час пошуку річного плану закупівлі буде додано 
інший фільтр («Ключове слово», «ДК021:2015», «ДКПП», «№ плану», «Процедура»), мож-
ливість роздрукувати план закупівель зникне.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

1. закон україни «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-Viii
2. закон україни «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних систе-

мах»
3. Постанова Кабінету Міністрів україни «Про затвердження Порядку функціонуван-

ня електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних май-
данчиків» від 24.02.2016 № 166

4. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства укра-
їни «Про веб-портал уповноваженого органу з питань закупівель» від 07.04.2020 
№ 648

5. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі україни «Про визначення 
веб-порталу уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної сис-
теми закупівель та забезпечення його функціонування» від 18.03.2016 № 473 (втра-
та чинності – з 19.04.2020)

6. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства украї-
ни «Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі» від 
11.06.2020 № 1082

7. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі україни «Про затвердження 
Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі» від 18.03.2016 № 477 (втра-
та чинності – з 17.07.2020)
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2.9. ІНФОРМАЦІЙНО-тЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА сИстЕМА  
(HTTPS://TENDER.ME.GOV.UA/) 
Ці рекомендації застосовуються під час проведення інформаційно-аналітичної роботи на 
вебпорталі уповноваженого органу з питань державних закупівель (Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі україни, далі – вебпортал державних закупівель) за адресою в 
мережі Інтернет: https://tender.me.gov.ua/.

Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі україни «Про затвер-
дження Порядку розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі уповноваже-
ного органу з питань державних закупівель» від 25.06.2014 № 743 офіційний загальнодер-
жавний вебпортал «Державні закупівлі» за адресою в мережі Інтернет: www.tender.me.gov.
ua визначено вебпорталом уповноваженого органу з питань державних закупівель.

Відповідальним за забезпечення функціонування та наповнення вебпорталу державних 
закупівель визначено Державне підприємство «зовнішторгвидав україни».

рекомендації розроблено з метою надання інструкцій щодо здійснення пошуку інформації 
щодо тендерів, оголошених до 01.04.2016 центральними органами виконавчої влади і за-
мовниками, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, та до 01.08.2016 
іншими замовниками.

Для того щоб розпочати роботу з пошуку інформації про закупівлю, треба перейти на ве-
бпортал https://tender.me.gov.ua/.

Для доступу до інформації стосовно конкурсних торгів потрібно зареєструватись. реє-
страція на вебпорталі – безкоштовна.

у верхній правій частині головної сторінки 
вебпорталу натискаємо на посилання «реє-
страція», після чого відкривається інформа-
ція стосовно способів реєстрації та обслуго-
вування на офіційному порталі державних 
закупівель.

Обираємо статус потенційних учасників і натискаємо на «зареєструватися в режимі on-
line». Після переходу на сторінку реєстрації потрібно заповнити всі обов’язкові поля, після 
чого ми отримуємо логін і пароль для входу в систему.

Для входу до власного вебсервісу учасника треба ввести логін і пароль у відповідні поля на 
формі входу вебпорталу державних закупівель.

Після входу в систему з лівого боку сторінки знаходимо вебпанель, де натискаємо на по-
силання «Пошук».

у новому вікні відкривається класифікована інформація 
стосовно можливого пошуку закупівель у таких категоріях:

1. «Проведення процедур закупівель»;

2. «результати попередньої кваліфікації»;

3. «Повідомлення про акцепти»;

4. «Відомості щодо рішення уповноваженого органу»;

5. «Повідомлення про відміни»;

6. «результати закупівель»;
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7. «рішення органу оскарження»;

8. «Міжнародні оголошення»;

9. «Інші закупівлі»;

10. «Відомості про рамкові угоди»;

11. «Пошук планів»;

12. «Генеральні замовники»;

13. «звіти про укладення договорів та зміни істотних умов договору»;

14. «звіт за результатами здійснення закупівель».

Пошук інформації щодо проведення процедур закупівель. Якщо потрібно дізнатись ін-
формацію стосовно проведення процедури закупівель, треба в меню пошуку на вебпор-
талі державних закупівель обрати відповідний параметр, а саме «Проведення процедур 
закупівель».

Далі відкривається поле для пошуку закупівлі. Для здійснення пошуку закупівлі потрібно 
скористатися одним із доступних фільтрів або їх комбінацією.

Пошук у базі державних закупівель на вебпорталі державних закупівель здійснюється за 
такими фільтрами:

 Î «№ бюлетеня:» – дозволяє провести пошук за номером бюлетеня (номер бюлетеня 
потрібно вибрати з випадного списку в цьому фільтрі);

 Î «№ оголошення:» – дозволяє провести пошук за номером оголошення в бюлетені;

 Î «Предмет:» – дозволяє провести пошук за предметом закупівлі;

 Î «замовник:» – дозволяє провести пошук за назвою замовника;

 Î «регіон замовника:» – дозволяє провести пошук за регіоном реєстрації замовника 
(регіон треба вибрати з випадного списку в цьому фільтрі);

 Î «Галузь:» – дозволяє провести пошук за галуззю предмета закупівлі (галузь треба ви-
брати з випадного списку в цьому фільтрі);

 Î «Процедура закупівлі:» – дозволяє провести пошук за типом закупівлі, а саме: «Від-
криті торги», «Торги з обмеженою участю», «Двоступеневі торги», «запит цінових 
пропозицій», «редукціон», «закупівля в одного учасника», «Попередня кваліфікація 
учасника», «Інша закупівля» та «Переговорна процедура закупівлі» (тип закупівлі 
треба вибрати з випадного списку в цьому фільтрі);

 Î «Діапазон дат торгів:» – дозволяє провести пошук у проміжку визначених дат торгів 
(діапазон дат треба вибрати з випадного календаря в цьому фільтрі);

80

ПОСІБНИК



 Î «Діапазон дат оприлюднення:» – дозволяє провести пошук у проміжку визначених 
дат оприлюднення торгів (діапазон дат треба вибрати з випадного календаря в цьому 
фільтрі);

 Î «код ЄДрПОу:» – дозволяє провести пошук за кодом ЄДрПОу замовника;

 Î «Вартість більша:» – дозволяє провести пошук за показником вартості закупівлі. у 
цьому фільтрі доступна функція вибору валюти вартості предмета закупівлі (грн, дол. 
США, руб. , євро, GBP);

 Î «Системний код оголошення:» – дозволяє провести пошук за призначеним систе-
мою внутрішнім кодом оголошення про проведення торгів.

Якщо інформацію для пошуку введено коректно, після натиснення кнопки «Шукати» си-
стема видає результати пошуку оголошень.

Список оголошень за результатами пошуку містить таку інформацію: «№ у списку», «№ 
ВДз», «№ огол.», «Галузь», «замовник», «Процедура закупівлі», «Предмет», «Місце», «Тер-
мін поставки», «Дата та час кінцевого строку», «Дата та час розкриття» та кнопка посилан-
ня на оголошення про заплановану закупівлю.

за результатами застосування відповідних фільтрів у меню пошуку закупівлі на вебпорталі 
державних закупівель з’явиться список закупівель, по яких задано певні критерії відбору, 
що містить таку інформацію: «№ ВДз», «№ огол.», «Галузь», «замовник», «Процедура за-
купівлі», «Предмет», «Місце», «Термін поставки», «Дата та час кінцевого строку» та «Дата 
та час розкриття».

Для того щоб здійснити перегляд інформації про окрему 
закупівлю, потрібно перейти за відповідним посиланням 
навпроти закупівлі.

Вебсторінка в розрізі окремої закупівлі на вебпорталі державних закупівель містить такі 
блоки інформації:

1. Оголошення про заплановану закупівлю (номер бюлетеня, номер оголошення в бю-
летені).

2. Інформація про замовника (назва, код ЄДрПОу, адреса, реєстраційний рахунок за-
мовника).
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3. Інформація про посадових осіб замовника, які уповноважені здійснювати зв’язок з 
учасниками.

4. Інформація про процедуру закупівлі (вид торгів, очікувана вартість закупівлі).

5. Інформація про предмет закупівлі (галузь, ТрП, код предмета закупівлі, предмет з 
класифікатора, єдиний закупівельний словник (ЄзС), код предмета закупівлі згідно з 
ЄзС, найменування предмета закупівлі згідно з ЄзС, предмет, кількість).

6. Інформація про місце отримання документації.

7. Інформація про забезпечення пропозиції.

8. Інформація про подання пропозицій (місце, дата та час кінцевого строку).

9. Інформація про розкриття пропозицій (місце, дата та час кінцевого строку, додаткова 
інформація).

10. Інформація про акцепти.

у цьому блоці передбачено можливість пе-
рейти за посиланням на вебсторінку «Пові-
домлення про акцепт пропозиції конкурс-
них торгів або цінової пропозиції» для 
перегляду докладнішої інформації.

11. Інформація про результати закупівлі.

12. Інші документи.

у цьому блоці (за наявності) передбачено можливість завантаження документації конкур-
сних торгів або кваліфікаційної документації, змін до документації конкурсних торгів або 
кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій та роз’яснень до них, протоколу 
розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропози-
цій, протоколу відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфіка-
ційних пропозицій, протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), 
інформації про ціну за одиницю товару згідно з договором, звіту про результати прове-
дення процедури закупівлі, повідомлення про внесення змін до договору та звіту про ви-
конання договору, а також надається можливість за відповідним посиланням перейти до 
перегляду окремої вебсторінки «Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, ці-
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нових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій», яка містить інформацію щодо пропозицій 
учасників конкурсних торгів.

Пошук інформації щодо результатів попередньої кваліфікації. Якщо потрібно дізнатись 
інформацію стосовно проведення результатів попередньої кваліфікації, треба в меню по-
шуку на вебпорталі державних закупівель обрати відповідний параметр, а саме «результа-
ти попередньої кваліфікації».

Для здійснення подальшого пошуку треба скористатися одним із доступних фільтрів або їх 
комбінацією. Пошук у базі державних закупівель на вебпорталі державних закупівель щодо 
результатів попередньої кваліфікації здійснюється за такими фільтрами:

 Î «№ бюлетеня:»;

 Î «№ оголошення:»;

 Î «Предмет:»;

 Î «замовник:»;

 Î «регіон замовника:»;

 Î «код ЄДрПОу:»;

 Î «Галузь:»;

 Î «Процедура закупівлі:»;

 Î «Діапазон дат торгів:»;

 Î «Переможець:» – дозволяє провести пошук за найменуванням переможця попере-
дньої кваліфікації.

Якщо інформацію для пошуку введено коректно, після натиснення кнопки «Шукати» си-
стема видає результати пошуку результатів попередньої кваліфікації, що містить таку ін-
формацію: «№ у списку», «№ ВДз», «№ огол.», «Галузь», «замовник», «Процедура заку-
півлі», «Предмет», «результат», «Інформація про учасників що пройшли кваліфікаційний 
відбір» – та посилання на повідомлення про результати проведення попередньої кваліфі-
кації.
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Пошук інформації щодо повідомлення про акцепти. Якщо потрібно дізнатись інформацію 
стосовно повідомлення про акцепти, треба в меню пошуку на вебпорталі державних заку-
півель обрати відповідний параметр, а саме «Повідомлення про акцепти».

Для здійснення подальшого пошуку потрібно скористатись одним із доступних фільтрів 
або їх комбінацією. Пошук у базі державних закупівель на вебпорталі державних закупі-
вель щодо повідомлення про акцепти здійснюється за такими фільтрами:

 Î «№ бюлетеня:»;

 Î «№ оголошення:»;

 Î «Предмет:»;

 Î «замовник:»;

 Î «регіон замовника:»;

 Î «код ЄДрПОу:»;

 Î «Галузь:»;

 Î «Процедура закупівлі:»;

 Î «Діапазон дат торгів:»;

 Î «Діапазон дат оприлюднення:»;

 Î «Вартість договору більша:»;

 Î «Переможець:»;

 Î «Системний код оголошення:»;

 Î «Дата договору» – дозволяє провести пошук за датою укладання договору.

Якщо інформацію для пошуку введено коректно, після натиснення кнопки «Шукати» си-
стема видає результати пошуку повідомлення про акцепти, що містить таку інформацію: 
«№ у списку», «№ ВДз», «№ огол.», «Галузь», «замовник», «Процедура закупівлі», «Пред-
мет», «Інформація про учасників переможців» – та посилання на повідомлення про акцепт 
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції.
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Пошук інформації про відомості щодо рішення уповноваженого органу. Якщо потрібно 
дізнатись інформацію про відомості щодо рішення уповноваженого органу, треба в меню 
пошуку на вебпорталі державних закупівель обрати відповідний параметр, а саме «Відомо-
сті щодо рішення уповноваженого органу».

Для здійснення подальшого пошуку потрібно скористатись одним із доступних фільтрів 
або їх комбінацією. Пошук у базі державних закупівель на вебпорталі державних закупі-
вель відомостей щодо рішення уповноваженого органу здійснюється за такими фільтрами:

 Î «№ бюлетеня:»;

 Î «№ оголошення:»;

 Î «Предмет:»;

 Î «замовник:»;

 Î «регіон замовника:»;

 Î «код ЄДрПОу:»;

 Î «Галузь:»;

 Î «Процедура закупівлі:»;

 Î «Діапазон дат торгів:»;

 Î «Статус:» – дозволяє провести пошук за статусом прийнятого рішення уповноваже-
ним органом (статус треба вибрати з випадного списку в цьому фільтрі).

Якщо інформацію для пошуку введено коректно, після натиснення кнопки «Шукати» систе-
ма видає результати пошуку відомостей щодо рішення уповноваженого органу, що містить 
таку інформацію: «№ у списку», «№ ВДз», «№ огол.», «Галузь», «замовник», «Процедура 
закупівлі», «Предмет», «рішення» – та посилання на відомості щодо рішення уповноваже-
ного органу про погодження або відмову в погодженні застосування процедури закупівлі 
в одного учасника.

Пошук інформації щодо повідомлення про відміни торгів. Якщо потрібно знайти інформа-
цію щодо повідомлення про скасування торгів, треба в меню пошуку на вебпорталі держав-
них закупівель обрати відповідний параметр, а саме «Повідомлення про відміни торгів».
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Для здійснення подальшого пошуку потрібно скористатись одним із доступних фільтрів 
або їх комбінацією. Пошук у базі державних закупівель на вебпорталі державних закупі-
вель відомостей про відміну торгів здійснюється за такими фільтрами:

 Î «№ бюлетеня:»;

 Î «№ оголошення:»;

 Î «Предмет:»;

 Î «замовник:»;

 Î «регіон замовника:»;

 Î «код ЄДрПОу:»;

 Î «Галузь:»;

 Î «Процедура закупівлі:»;

 Î «Діапазон дат торгів:»;

 Î «Діапазон дат оприлюднення:».

Якщо інформацію для пошуку введено коректно, після натиснення кнопки «Шукати» си-
стема видає результати пошуку відомостей про відміну торгів, що містить таку інформа-
цію: «№ у списку», «№ ВДз», «№ огол.», «Галузь», «замовник», «Процедура закупівлі», 
«Предмет», «результат» – та посилання на повідомлення про відміну торгів або визнання 
їх такими, що не відбулися.

Пошук інформації щодо результатів торгів. Якщо потрібно знайти інформацію щодо ре-
зультатів торгів, треба в меню пошуку на вебпорталі державних закупівель обрати відпо-
відний параметр, а саме «результати торгів».

Для здійснення подальшого пошуку потрібно скористатись одним із доступних фільтрів 
або їх комбінацією. Пошук у базі державних закупівель на вебпорталі державних закупі-
вель відомостей про результати торгів здійснюється за такими фільтрами:

 Î «№ бюлетеня:»;

 Î «№ оголошення:»;

 Î «Предмет:»;

 Î «замовник:»;

 Î «регіон замовника:»;

 Î «Переможець:»;

 Î «код ЄДрПОу:»;

 Î «Галузь:»;

 Î «Процедура закупівлі:»;
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 Î «Діапазон дат торгів:»;

 Î «Діапазон дат оприлюднення:»;

 Î «Дата договору»;

 Î «Вартість договору більша:»;

 Î «Системний код оголошення:».

Якщо інформацію для пошуку введено коректно, після натиснення кнопки «Шукати» си-
стема видає результати пошуку відомостей про результати торгів, що містить таку інфор-
мацію: «№ у списку», «№ ВДз», «№ огол.», «Галузь», «замовник», «Процедура закупівлі», 
«Предмет», «результат», «Інформація про переможців торгів» – та посилання на оголошен-
ня про результати торгів.

Пошук інформації щодо рішень органу оскарження. Якщо потрібно знайти інформацію 
щодо рішень органу оскарження, треба в меню пошуку на вебпорталі державних закупівель 
обрати відповідний параметр, а саме «рішення органу оскарження».

Для здійснення подальшого пошуку потрібно скористатись одним із доступних фільтрів 
або їх комбінацією. Пошук у базі державних закупівель на вебпорталі державних закупі-
вель відомостей про рішення органу оскарження здійснюється за такими фільтрами:

 Î «№ бюлетеня:»;

 Î «№ оголошення:»;

 Î «Предмет:»;

 Î «замовник:»;

 Î «регіон замовника:»;

 Î «код ЄДрПОу:»;

 Î «Галузь:»;

 Î «Процедура закупівлі:»;

 Î «Діапазон дат торгів:»;

 Î «Діапазон дат оприлюднення:».

Якщо інформацію для пошуку введено коректно, після натиснення кнопки «Шукати» си-
стема видає результати пошуку відомостей про рішення органу оскарження, що містить 
таку інформацію: «№ у списку», «№ ВДз», «№ огол.», «Галузь», «замовник», «Процедура 
закупівлі», «Предмет», «Номер рішення», «Дата рішення» – та посилання на рішення орга-
ну оскарження.

87

ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ В БАЗАХ ДАНИХ 



Пошук інформації щодо міжнародних оголошень. Якщо потрібно знайти інформацію щодо 
міжнародних оголошень, треба в меню пошуку на вебпорталі державних закупівель обрати 
відповідний параметр, а саме «Міжнародні оголошення».

Для здійснення подальшого пошуку потрібно скористатись одним із доступних фільтрів 
або їх комбінацією. Пошук у базі державних закупівель на вебпорталі державних закупі-
вель відомостей про міжнародні оголошення здійснюється за такими фільтрами:

 Î «№ бюлетеня МВ:» – дозволяє провести пошук за номером бюлетеня міжнародного 
видання (номер бюлетеня міжнародного видання треба вибрати з випадного списку 
в цьому фільтрі);

 Î «№ оголошення МВ:» – дозволяє провести пошук за номером оголошення в бюле-
тені міжнародного видання;

 Î «Предмет:»;

 Î «Тип оголошення:» – дозволяє провести пошук за типом оголошення (тип треба ви-
брати з випадного списку в цьому фільтрі);

 Î «замовник:».

Якщо інформацію для пошуку введено коректно, після натиснення кнопки «Шукати» си-
стема видає результати пошуку відомостей про міжнародні оголошення, що містить таку 
інформацію: «№ у списку», «Номер бюлетеня МВ», «№ оголошення МВ», «Тип оголошен-
ня», «Предмет», «замовник», «Процедура закупівлі», «Номер рішення», «Дата рішення» – 
та посилання на оголошення про результати торгів.

Пошук інформації щодо інших закупівель. Якщо потрібно знайти інформацію щодо інших 
закупівель, треба в меню пошуку на вебпорталі державних закупівель обрати відповідний 
параметр, а саме «Інші закупівлі».

Для здійснення подальшого пошуку потрібно скористатись одним із доступних фільтрів 
або їх комбінацією. Пошук інших закупівель на вебпорталі державних закупівель здійсню-
ється за такими фільтрами:

 Î «№ бюлетеня:»;

 Î «Галузь:»;

 Î «Діапазон дат оприлюднення:»;

 Î «№ оголошення:»;

 Î «Вхідний № (для замовника):»;
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 Î «код ЄДрПОу:»;

 Î «замовник:»;

 Î «Предмет:»;

 Î «регіон замовника:»;

 Î «Процедура закупівлі:»;

 Î «Діапазон дат торгів:»;

 Î «Тип оголошення:» – дозволяє провести пошук за типом оголошення, а саме: «Ого-
лошення про заплановану закупівлю», «Оголошення про результат проведення заку-
півлі», «Повідомлення про акцепт» та «Оголошення про відміну закупівлі».

Якщо інформацію для пошуку введено коректно, після натиснення кнопки «Шукати» си-
стема видає результати пошуку щодо інших закупівель, що містить таку інформацію: «№ у 
списку», «№ ВДз», «№ огол.», «Тип оголошення», «замовник», «Предмет» – та посилання 
на відповідний тип оголошення.

Пошук про рамкові угоди. Якщо потрібно знайти інформацію щодо рамкових угод, треба 
в меню пошуку на вебпорталі державних закупівель обрати відповідний параметр, а саме 
«рамкові угоди».

Для здійснення подальшого пошуку потрібно скористатись одним із доступних фільтрів 
або їх комбінацією. Пошук інформації про рамкові угоди на вебпорталі державних закупі-
вель здійснюється за такими фільтрами:

 Î № бюлетеня:»;

 Î «№ оголошення:»;

 Î «Предмет:»;

 Î «замовник:»;

 Î «регіон замовника:»;

 Î «код ЄДрПОу:»;

 Î «Галузь:»;

 Î «Процедура закупівлі:»;

 Î «Діапазон дат торгів:»;

 Î «Діапазон дат оприлюднення:»;

 Î «Системний код оголошення:».

Якщо інформацію для пошуку введено коректно, після натиснення кнопки «Шукати» си-
стема видає результати пошуку відомостей про рамкові угоди, що містить таку інформацію: 
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«№ у списку», «№ ВДз», «№ огол.», «Галузь», «замовник», «Процедура закупівлі», «Пред-
мет», «Інформація про учасників рамкової угоди» – та посилання на відомості про рамкову 
угоду.

Пошук інформації щодо звітів про укладені договори (зміни до договорів). Якщо потрібно 
знайти інформацію щодо звітів про укладені договори (зміни до договорів), треба в меню 
пошуку на вебпорталі державних закупівель обрати відповідний параметр, а саме «звіти 
про укладення договорів та зміни істотних умов договору».

Для здійснення подальшого пошуку потрібно скористатись одним із доступних фільтрів 
або їх комбінацією. Пошук інформації про звіти про укладені договори (зміни до догово-
рів) на вебпорталі державних закупівель здійснюється за такими фільтрами:

 Î «Назва замовника:»;

 Î «Код ЄДрПОу замовника:»;

 Î «регіон замовника:»;

 Î «Дата договору:» – дозволяє провести пошук у проміжку визначених дат укладання 
договору (діапазон дат треба вибрати з випадного календаря в цьому фільтрі);

 Î «Назва контрагента:» – дозволяє провести пошук за назвою суб’єкта господарюван-
ня, з яким укладено договір;

 Î «Код ЄДрПОу контрагента:» – дозволяє провести пошук за кодом ЄДрПОу суб’єкта 
господарювання, з яким укладено договір;

 Î «Тип договору:» – дозволяє провести пошук за типом звіту, а саме: «звіт про укла-
дення договорів» та «зміна істотних умов договору» (тип треба вибрати з випадного 
списку в цьому фільтрі);

 Î «Дата оприлюднення:» – дозволяє провести пошук у проміжку дат оприлюднення 
звіту (дати треба вибрати з випадного календаря в цьому фільтрі);

 Î «Код предмета закупівлі:»;

 Î «Предмет закупівлі (за класифікатором):»;

 Î «Валюта договору:». у цьому фільтрі доступна функція вибору валюти договору (грн, 
дол. США, руб. , євро, GBP);

 Î «Сума договору:» – дозволяє провести пошук у проміжку розмірів суми договору (від 
та до).

Якщо інформацію для пошуку введено коректно, після натиснення кнопки «Шукати» си-
стема видає результати пошуку, що містять таку інформацію: «№ у списку», «Назва доку-
мента», «Вхідний №», «Тип», «Дата оприлюднення», «Дата договору/Дата внесення змін», 
«Назва замовника», «ЄДрПОу замовника» – та посилання на інформацію про звіти про 
укладення договорів або зміни істотних умов договору.
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Водночас, натискаючи на назву документа, є можливість скачати відповідний файл (звіт про 
укладення договорів або інформацію про зміни істотних умов договору) для подальшого 
перегляду.

Пошук інформації щодо звітів про результати здійснення закупівель. Якщо потрібно знай-
ти інформацію щодо звітів про результати здійснення закупівель, треба в меню пошуку на 
вебпорталі державних закупівель обрати відповідний параметр, а саме «звіт за результата-
ми здійснення закупівель».

Для здійснення подальшого пошуку потрібно скористатись одним із доступних фільтрів 
або їх комбінацією. Пошук інформації про звіти за результатами здійснення закупівель на 
вебпорталі державних закупівель здійснюється за такими фільтрами:

 Î «Діапазон дат затвердження:» – дозволяє провести пошук у проміжку дат затвер-
дження звіту (дати треба вибрати з випадного календаря в цьому фільтрі);

 Î «замовник:»;

 Î «ЄДрПОу:».

Якщо інформацію для пошуку введено коректно, після натиснення кнопки «Шукати» си-
стема видає результати пошуку, які містять таку інформацію: «№ у списку», «Назва доку-
мента», «Дата публікації», «Назва замовника» та «ЄДрПОу замовника».

Водночас, натискаючи на назву документа, є можливість скачати відповідний файл (звіт за 
результатами здійснення закупівель) для подальшого перегляду.

Пошук інформації щодо річних планів закупівель на вебпорталі державних закупівель. 
Після входу в систему на вебпорталі державних закупівель з лівого боку сторінки знаходи-
мо вебпанель, де натискаємо на «Пошук».

у новому вікні відкривається класифікована інформація стосовно можливого пошуку заку-
півель, де обираємо категорію «Пошук планів».

Далі відкривається поле для пошуку річних планів закупівель. Для здійснення пошуку по-
трібно скористатись одним із доступних фільтрів або їх комбінацією. Пошук річних планів 
у базі державних закупівель на вебпорталі державних закупівель здійснюється за такими 
фільтрами:

 Î «ЄДрПОу» – дозволяє провести пошук за кодом ЄДрПОу замовника;

 Î «Назва» – дозволяє провести пошук за найменуванням замовника;

 Î «регіон» – дозволяє провести пошук за регіоном реєстрації замовника (регіон треба 
вибрати з випадного списку в цьому фільтрі);

 Î «рік» – дозволяє провести пошук за роком плану закупівлі (рік треба вибрати з ви-
падного списку в цьому фільтрі).
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Якщо інформацію для пошуку введено коректно, після натиснення кнопки «Шукати» си-
стема видає результати пошуку планів закупівель (змін до планів закупівель та додатків до 
річних планів).

Список річних планів за результатами пошуку містить таку інформацію: «№ у списку», 
«ЄДрПОу», «Назва», «Тип документу», «Назва плану» та «Дата публікації».

Своєю чергою, натискаючи на назву плану закупівлі (змін до плану закупівлі та додатку до 
річного плану), є можливість скачати відповідний файл для подальшого перегляду.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

1. закон україни «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-Vii 
(втрата чинності – з 01.08.2016)

2. закон україни «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах госпо-
дарської діяльності» від 24.05.2012 № 4851-Vi (втрата чинності – з 01.04.2016)

3.
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі україни «Про затвердження 
Порядку розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі уповноваже-
ного органу з питань державних закупівель» від 25.06.2014 № 743

4.
Наказ державного підприємства «зовнішторгвидав україни» «Про затвердження 
Порядку роботи з веб-порталом уповноваженого органу “Державні закупівлі”» від 
31.08.2015 № 80
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тЕМА 3. АНАЛІЗ ДЕКЛАРАЦІЙ  
тА АЛГОРИтМ МОНІтОРИНГУ 
ЦІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАСТОСОВУюТЬСЯ ПІД чАС ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИчНОЇ РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (ДАЛІ – НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО). 

РЕКОМЕНДАЦІЇ МАюТЬ НА МЕТІ УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОРЯДКУ ПОШУКУ ТА 
АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ДЕКЛАРАЦІЙ ОСІБ, 
УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ (ДАЛІ – РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ).

3.1. ДЕКЛАРУВАННЯ ОсІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ 
НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІсЦЕВОГО 
сАМОВРЯДУВАННЯ

3.1.1. ВИДИ ДЕКЛАРАЦІЙ тА ПОРЯДОК ЇХ ПОДАННЯ 
законом україни «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-Vii (далі – закон) та 
Порядком № 449/21 «Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на вико-
нання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання 
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самовряду-
вання» передбачено три види декларацій:

1. щорічна декларація – декларація, яка подається відповідно до ч. 1 ст. 45 закону або 
абз. 2 ч. 2 ст. 45 закону у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 
01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (пе-
ріод з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, 
та за загальним правилом містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Обов’язок подавати щорічну декларацію виникає в суб’єкта декларування:

щороку протягом строку здійснення діяльності, яка передбачає обов’язок подання декла-
рації, або перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності (щорічна декла-
рація (продовжується діяльність));

наступного року після припинення діяльності, яка передбачає обов’язок подання деклара-
ції, або перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності (щорічна декла-
рація (після звільнення));

2. декларація при звільненні – декларація, яка подається відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 45 
закону не пізніше 30 календарних днів з дня припинення діяльності.

Така декларація подається за період, який не був охоплений деклараціями, раніше подани-
ми суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду, 
яким є останній день здійснення діяльності, яка передбачає обов’язок подання декларації, 
перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності.

3. декларація кандидата на посаду – декларація, яка подається відповідно до абз. 1 ч. 3 
ст. 45 закону та охоплює звітний період з 01 січня до 31 грудня включно, що пере-
дує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади, якщо інше не передбачено 
законодавством, та за загальним правилом містить інформацію станом на 31 грудня 
звітного року.
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Декларація щорічна, перед звільненням, після звільнення, кандидата на посаду містить 
таку інформацію:

1. прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць і рік народження, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина укра-
їни, суб’єкта декларування та членів його сім’ї, унікальний номер запису в Єдино-
му державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї 
(у разі формування такого унікального номера), зареєстроване місце їх проживан-
ня, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту де-
кларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце 
роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служ-
би), займану посаду або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така 
є) суб’єкта декларування, у тому числі належність до службових осіб, які займають 
відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які за-
ймають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність 
до національних публічних діячів відповідно до закону україни «Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінан-
суванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 
 
Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та 
старшого офіцерського складу не зазначають відомості про місце роботи (проход-
ження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду; 
 
відомості про назву конкурсної чи дисциплінарної комісії, до складу якої вони вхо-
дять (входили);

2. об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві 
приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи 
на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок 
якого набуте таке право. Такі відомості включають:

a) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у 
власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його 
у власність, володіння або користування;

b) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників 
такого майна. 

• 2-1) об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти, не прийняті в експлуатацію або 
право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які:

a) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві власності відповідно 
до Цивільного кодексу україни;

b) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування або членам 
його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані 
їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав на-
буття такого права;

c) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування 
або членів його сім’ї.

Такі відомості включають:

a) інформацію про місцезнаходження об’єкта;

b) інформацію про власника або користувача земельної ділянки, на якій здійснюється 
будівництво об’єкта;
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c) якщо об’єкт перебуває у спільній власності – про всіх його співвласників;

3. цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встанов-
лених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб’єкту деклару-
вання або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної влас-
ності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, 
внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

a) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, воло-
діння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння 
або користування;

b) дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також 
щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Ві-
домості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються 
незалежно від їх вартості;

c) у разі якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників 
такого майна;

4. цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать 
суб’єкту декларування або членам його сім’ї, із відображенням відомостей стосовно 
виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості 
та номінальної вартості цінних паперів;

5. інші корпоративні права, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, 
із зазначенням найменування кожного суб’єкта господарювання, його організацій-
но-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій 
україни, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, органі-
зації у грошовому та відсотковому вираженні;

• 5-1) юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіці-
арним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;

6. нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, у 
тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому 
еквіваленті, криптовалюти. До відомостей щодо нематеріальних активів включають-
ся дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виник-
нення права власності, а також про дату виникнення права на них;

7. отримані доходи суб’єкта декларування або членів його сім’ї, у тому числі доходи у 
вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем 
роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові випла-
ти, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпора-
тивних прав, подарунки та інші доходи;

Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір. Відомості 
щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п’ять прожитко-
вих мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, а для подарун-
ків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи 
(групи осіб) протягом року, перевищує п’ять прожиткових мінімумів, встановлених для пра-
цездатних осіб на 1 січня звітного року.

8. наявні у суб’єкта декларування або членів його сім’ї грошові активи, у тому числі го-
тівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, 
внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, по-
зичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомо-
сті щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також 

95

ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ В БАЗАХ ДАНИХ 



найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій україни 
установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. 

• 8-1) банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта 
декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а 
також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів 
його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про 
тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які 
мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуально-
го банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або 
членів його сім’ї;

9. фінансові зобов’язання суб’єкта декларування або членів його сім’ї, у тому числі отри-
мані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів у 
рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зали-
шок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду, зобов’язання за договорами 
страхування та недержавного пенсійного забезпечення. Відомості щодо фінансових 
зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, 
інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання. Такі відомості зазна-
чаються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, 
встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

у разі якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання є нерухоме 
або рухоме майно, в декларації зазначаються вид майна, його місцезнаходження, вартість 
та інформація про власника майна. у разі якщо засобом забезпечення отриманого зобов’я-
зання є порука, в декларації має бути вказано інформацію про поручителя;

10. видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких 
у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи ко-
ристування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, немате-
ріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 про-
житкових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року; до таких 
відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет;

11. посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом: дані про за-
йману посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрак-
том), найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (яких) особа працює або 
працювала за сумісництвом, із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки платника податків;

12. входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів гро-
мадських об’єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних профе-
сійних об’єднань, членство в таких об’єднаннях (організаціях) із зазначенням назви 
відповідних об’єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб – підприємців.

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані містить ті самі розділи, що й декларація 
щорічна, перед звільненням, після звільнення, кандидата на посаду. Інформація зазначаєть-
ся лише в певному розділі, відповідно до норм зу «Про запобігання корупції». 

у разі суттєвої зміни в майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, 
придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мініму-
мів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у 
десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видат-
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ку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство. зазначена інформація вносить-
ся до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному вебсайті На-
ціонального агентства.

3.1.2. сУБ’ЄКтИ ДЕКЛАРУВАННЯ
Відповідно до ст. 3 закону суб’єктами, на яких поширюється дія цього закону, є:

1. 1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядуван-
ня:

a) Президент україни, Голова Верховної ради україни, його Перший заступник та 
заступник, Прем’єр-міністр україни, Перший віце-прем’єр-міністр україни, ві-
це-прем’єр-міністри україни, міністри, інші керівники центральних органів вико-
навчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів україни, та їх заступники, 
Голова Служби безпеки україни, Генеральний прокурор, Голова Національного бан-
ку україни, його перший заступник та заступник, Голова та інші члени рахункової 
палати, уповноважений Верховної ради україни з прав людини, уповноважений із 
захисту державної мови, Голова Верховної ради Автономної республіки Крим, Голо-
ва ради міністрів Автономної республіки Крим;

b) народні депутати україни, депутати Верховної ради Автономної республіки Крим, 
депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;

c) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

d) військові посадові особи збройних Сил україни, Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації україни та інших утворених відповідно до законів вій-
ськових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсан-
тів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які 
мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відді-
лень військової підготовки;

e) судді, судді Конституційного Суду україни, Голова, заступник Голови, члени, інспек-
тори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, 
Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
україни, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судо-
вої адміністрації україни, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді);

f) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служ-
би, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Держав-
ного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро україни, особи, які 
мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки україни;

g) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки україни, Дер-
жавного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро україни, Бюро 
економічної безпеки україни, дипломатичної служби, державної лісової охорони, 
державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну податкову політику, і центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну митну політику;

h) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції;

i) члени Центральної виборчої комісії;

j) поліцейські;
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k) посадові та службові особи інших державних органів, у тому числі Фонду соціаль-
ного страхування україни та Пенсійного фонду, органів влади Автономної респу-
бліки Крим;

l) члени державних колегіальних органів, у тому числі уповноважені з розгляду скарг 
про 

m) Керівник Офісу Президента україни, його Перший заступник та заступники, упов-
новажені, прес-секретар Президента україни;

n) Секретар ради національної безпеки і оборони україни, його помічники, радники, 
помічники, радники Президента україни (крім осіб, посади яких належать до патро-
натної служби та які обіймають їх на громадських засадах);

o) члени правління Фонду соціального страхування україни, Фонду загальнообов’яз-
кового державного соціального страхування україни на випадок безробіття, Пен-
сійного фонду, Наглядової ради Пенсійного фонду;

2. особи, які для цілей цього закону прирівнюються до осіб, уповноважених на вико-
нання функцій держави або місцевого самоврядування:

a) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 части-
ни першої цієї статті, члени ради Національного банку україни (крім Голови Націо-
нального банку україни), особи, які входять до складу наглядової ради державного 
банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержан-
ня прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 від-
сотків акцій (часток) належать державі;

b) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого само-
врядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, 
оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени тру-
дового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, 
визначені законом);

c) представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, екс-
пертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та 
дисциплінарних комісій, утворених відповідно до закону україни «Про державну 
службу», закону україни «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших 
законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громад-
ської ради доброчесності, утвореної відповідно до закону україни «Про судоустрій 
і статус суддів», і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пунк-
ту 2 частини першої цієї статті;

d) особи, визнані такими, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному 
житті (олігархами) відповідно до закону україни «Про запобігання загрозам націо-
нальній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну 
або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»;

3. 3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням ор-
ганізаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеці-
ально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватно-
го права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є 
службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до 
договору з підприємством, установою, організацією, – у випадках, передбачених цим 
законом;

4. 4) кандидати на пост Президента україни та кандидати у народні депутати україни, 
зареєстровані в порядку, встановленому законом.
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3.1.3. ЧЛЕНИ сІМ’Ї сУБ’ЄКтА ДЕКЛАРУВАННЯ
Членами сім’ї суб’єкта декларування (ст. 1 закону, примітка до ст. 46 закону) є:

1. особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування (чоловік / дружина) станом 
на останній день звітного періоду, – незалежно від спільного проживання із суб’єктом 
декларування упродовж звітного періоду;

2. діти суб’єкта декларування до досягнення ними повноліття, незалежно від їх спільно-
го проживання із суб’єктом декларування упродовж звітного періоду;

3. будь-які особи, які станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом 
не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації:

• спільно проживали;

• були пов’язані спільним побутом;

• мали взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права 
та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно про-
живали із суб’єктом декларування, але не перебували у шлюбі.

усі інші особи, за відсутності хоча б однієї із вказаних вище ознак, для цілей декларування 
не вважаються членами сім’ї суб’єкта декларування. Наприклад, особи, які за відсутності 
вказаних ознак спільно орендують (користуються) житло, проживають в одній квартирі, 
кімнаті в гуртожитку, готелі тощо.

Членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або неповнолітніми дітьми 
станом на останній день звітного періоду, є будь-які особи, які проживали спільно з суб’єк-
том декларування, були пов’язані спільним побутом, мали з ним взаємні права та обов’язки 
станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протя-
гом року, що передує року подання декларації (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не 
мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживали із суб’єктом деклару-
вання, але не перебували у шлюбі.

усі інші особи, за відсутності хоча б однієї із вказаних вище ознак, для цілей декларування 
не вважаються членами сім’ї суб’єкта декларування (наприклад, особи, які за відсутності 
вказаних ознак спільно орендують (користуються) житло, проживають в одній квартирі, 
кімнаті в гуртожитку, готелі тощо).

закон не передбачає обов’язку суб’єкта декларування звертатися до суду для встановлення 
факту спільного проживання.

Водночас, щоб особа вважалася членом сім’ї суб’єкта декларування для цілей декларуван-
ня, вона повинна проживати спільно із суб’єктом декларування станом на останній день 
звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року 
подання декларації, а також одночасно бути пов’язаною спільним побутом та взаємними 
правами і обов’язками із суб’єктом декларування (ст. 1, примітка до ст. 46 закону). Це не сто-
сується дружини / чоловіка суб’єкта декларування, його неповнолітніх дітей, які є членами 
сім’ї незалежно від наявності зазначених ознак, а також осіб, які спільно проживають, пов’я-
зані спільним побутом, але взаємні права і обов’язки яких не мають характеру сімейних 
(наприклад, у випадку спільної оренди квартири, кімнати в гуртожитку тощо).

При встановленні ознак пов’язаності спільним побутом, наявності взаємних прав та 
обов’язків чоловіка і жінки (у тому числі без реєстрації шлюбу) потрібно враховувати:     

 Î факт спільного проживання;

 Î ведення спільного господарства / спільне виконання домашніх обов’язків;
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 Î наявність у сторін спільного бюджету, придбання майна в інтересах сім’ї, в тому числі 
для спільного користування;

 Î здійснення спільних витрат в інтересах сім’ї, в тому числі на продукти харчування, 
дозвілля, утримання житла, його ремонт тощо;

 Î інші обставини, які вказують на наявність відносин, притаманних подружжю

(рішення Конституційного Суду україни від 03.06.2019 у справі № 1-8/99, постанова Вели-
кої Палати Верховного Суду 03.07.2019 у справі № 554/8023/15-ц, постанови Верховного 
Суду від 23.09.2021 у справі № 182/670/15-ц, від 28.04.2021 у справі № 309/2630/15-ц, від 
18.02.2021 у справі № 640/21524/18).

Тривале проживання чоловіка та жінки окремо у зв’язку з особливостями їхньої профе-
сійної діяльності (наприклад, у зв’язку з відрядженням, проходженням військової служби), 
навчанням, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми не може свідчити про 
припинення фактичних шлюбних відносин або про їх відсутність (постанови Верховного 
Суду від 18.12.2019 у справі №  761/3325/17-ц, від 27.03.2019 у справі №  354/693/17-ц, від 
28.11.2018 у справі № 127/11013/17).
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3.1.4. ОсОБЛИВОстІ ДЕКЛАРУВАННЯ ОБ’ЄКтІВ 
НЕРУХОМОстІ
Відомості про об’єкт нерухомості, який є задекларованим (зареєстрованим) місцем прожи-
вання, зазначаються в розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації тільки у випадках, коли:

 Î об’єкт, який є задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання, належить суб’єк-
ту декларування та/або членам його сім’ї на будь-якому речовому праві (власності, 
користуванні тощо) незалежно від підстав та форм набуття такого права (за письмо-
вим договором, усною домовленістю тощо);

 Î місце проживання зареєстроване у службовому житлі чи житлі, що підлягає привати-
зації (декларування місця проживання у такому житлі неможливе).

у декларації зазначаються відомості про задеклароване (зареєстроване) місце проживан-
ня суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї, а також об’єкти нерухомості, які належать 
суб’єкту декларування та/або членам його сім’ї на праві власності, або перебувають у них в 
оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внас-
лідок якого набуте таке право (ч. 1 ст. 46 закону, ст. 2 закону україни «Про надання публіч-
них (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в 
україні», далі – закон № 1871-ІХ).

Декларування (реєстрація) місця проживання особи не є підставою для набуття нею права 
володіння, користування чи розпорядження житлом (у тому числі не є підставою для все-
лення чи визнання за особою права на проживання та/або права користування житлом), 
про проживання в якому така особа повідомила (ч. 3 ст. 1 закону № 1871-ІХ).

закон № 1871-ІХ не містить відмінностей у правових наслідках стосовно речових прав на 
житло при декларуванні та реєстрації місця проживання (крім реєстрації місця проживан-
ня у службовому житлі чи житлі, що підлягає приватизації).

реєстрація місця проживання особи у житлі, що підлягає приватизації, а також у службо-
вому житлі підтверджує право на проживання особи в цьому житлі (п. 5 розділу Vi «При-
кінцеві та перехідні положення» закону № 1871-ІХ). Тому, якщо суб’єкт декларування та/
або члени його сім’ї зареєстровані саме в такому житлі, відомості про нього обов’язково 
зазначаються в розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації.

у разі наявності у звітному періоді у суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї будь-
яких речових прав (власності, користування тощо незалежно від підстав та форм набуття 
таких прав – за письмовим договором, усною домовленістю тощо) на житло, яке є задекла-
рованим (зареєстрованим) місцем проживання, для визначення необхідності зазначення 
відомостей про нього в розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації застосовуються загаль-
ні правила, наведені у відповідях на запитання 73–74 цих роз’яснень.

за відсутності у звітному періоді будь-яких прав на житло за задекларованим або зареє-
строваним місцем проживання суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї відомості про 
нього не зазначаються в розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації.

у декларації зазначаються відомості про об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декла-
рування та членам його сім’ї на праві власності, включаючи спільну власність, або пере-
бувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення 
правочину, внаслідок якого набуте таке право, у тому числі про земельні ділянки (п. 2 ч. 1 
ст. 46 закону).

законодавство в різний час передбачало різні підстави виникнення права власності на зе-
мельні ділянки.
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Право на земельні ділянки могло набуватися на підставі норм Цивільного кодексу україн-
ської рСр. у такому разі документами, що посвідчують право власності на земельну ділянку, 
є відповідні договори, свідоцтва про право на спадщину тощо.

Також згідно з положеннями зК україни від 18.12.1990, Декрету Кабінету Міністрів україни 
від 26.12.1992 № 15-92 «Про приватизацію земельних ділянок» (втратили чинність) особи 
могли набувати у власність земельні ділянки шляхом їх приватизації. у такому разі доку-
ментом, що посвідчує право власності, є відповідне рішення органу місцевого самовряду-
вання, на підставі якого зазвичай також оформлювався Акт про право власності.

Деякі правовстановлювальні документи не мали такого реквізиту земельної ділянки, як 
кадастровий номер. Його було запроваджено 20.03.2002 вказівкою Державного комітету 
україни із земельних ресурсів № 12.

Декларуванню підлягають відомості про земельні ділянки незалежно від присвоєння їм 
кадастрового номера. Тому за відсутності кадастрового номера земельної ділянки в полі 
«реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)» треба обрати познач-
ку «Не застосовується».

Вказані вище нормативні акти також не вимагали проведення державної реєстрації прав 
власності.

Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реє-
страції, право власності виникає з моменту державної реєстрації (абз. 3 ч. 2 ст. 331 ЦК укра-
їни, який набрав чинності 01.01.2004). Такий обов’язок виник лише 03.08.2004 з набранням 
чинності законом україни «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень».

речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до 01.01.2013, визнаються 
дійсними за наявності однієї з таких умов (ч. 3 ст. 3 закону україни «Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»):

 Î реєстрація таких прав була проведена відповідно до законодавства, що діяло на мо-
мент їх виникнення;

 Î на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов’яз-
кової реєстрації.

Отже, земельні ділянки, право власності на які набуто до 03.08.2004, підлягають деклару-
ванню, незважаючи на відсутність державної реєстрації прав.

Водночас земельні ділянки, права на які отримано після 03.08.2004, підлягають деклару-
ванню як об’єкти, які перебувають на праві власності, лише у разі якщо здійснено державну 
реєстрацію прав на них. Якщо така реєстрація не здійснювалася, вони підлягають деклару-
ванню як об’єкти, що перебувають у суб’єкта декларування та/або члена його сім’ї на праві 
користування.

у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у 
власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування 
земельною ділянкою, на якій розташовані ці об’єкти. До особи, яка набула право власності 
на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у 
власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на 
якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення (ч. 1 ст. 120 зК україни).

у разі набуття права власності на об’єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім бага-
токвартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва, розміщений 
на земельній ділянці, що перебуває в оренді, у користуванні на праві емфітевзису, суперфі-
цію у відчужувача (попереднього власника), до набувача одночасно переходять відповідно 
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права оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, 
в обсязі та на умовах, встановлених для відчужувача (попереднього власника) такого об’єк-
та, крім випадків, визначених ч. 4 ст. 120 зК україни. Волевиявлення орендодавця (власни-
ка) та внесення змін до договору оренди землі, емфітевзису, суперфіцію із зазначенням 
нового орендаря (користувача) земельної ділянки не вимагається.

у разі набуття окремої частки у праві спільної власності на об’єкт нерухомого майна (жи-
лий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного 
будівництва, якщо такий об’єкт розміщений на земельній ділянці, що перебуває у корис-
туванні відчужувача (попереднього власника) на праві оренди, емфітевзису, суперфіцію, 
набувач має право вимагати внесення змін до договору оренди землі, емфітевзису, супер-
фіцію з визначенням його співорендарем (співкористувачем) земельної ділянки, а до вне-
сення змін до відповідного договору зобов’язаний відшкодовувати орендарю (користува-
чу) частину орендної плати (плати за користування земельною ділянкою) відповідно до 
належної йому частки у праві власності на такий об’єкт. Порядок користування декількома 
орендарями (землекористувачами) орендованою земельною ділянкою (земельною ділян-
кою, що перебуває у користуванні на праві емфітевзису, суперфіцію) у такому разі визнача-
ється договором, укладеним між ними, або за рішенням суду (ч. 4 ст. 120 зК україни).

у разі переходу права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на зе-
мельній ділянці, що перебуває у користуванні, набувач отримує право користування зе-
мельною ділянкою, на якій розташовано об’єкт. Відомості про таку земельну ділянку підля-
гають відображенню в розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації.

Аналогічний підхід застосовується щодо декларування відомостей про земельну ділянку, 
на якій розташовані жилий будинок, будівля або споруда, на які суб’єкт декларування або 
член його сім’ї набув право користування.

за загальним правилом у разі декларування відомостей про будинок декларуванню підля-
гають відомості про земельну ділянку, на якій він розташований, як невід’ємні об’єкти.

Водночас є випадки, коли відомості про земельну ділянку не підлягають декларуванню, 
зокрема:

1. Об’єкт нерухомого майна розміщено на земельній ділянці, межі якої не встановлені 
в натурі (на місцевості) та права щодо якої не визначені у встановленому законом 
порядку.

2. Об’єкт нерухомості, який належить суб’єкту декларування та/або члену його сім’ї, 
розташований у багатоквартирному будинку, а земельна ділянка під ним перебуває в 
комунальній власності чи користуванні ОСББ.

3. Об’єкт нерухомості, який на будь-якому праві належить суб’єкту декларування та/або 
члену його сім’ї, розташований на земельній ділянці, яка не належить їм на будь-яко-
му праві, на якій розміщено кілька об’єктів, що належать третім особам (не членам 
сім’ї суб’єкта декларування) (гаражні кооперативи, садівничі товариства, таунхауси 
тощо). Відомості про таку земельну ділянку не підлягають відображенню в декларації.

Якщо межі земельної ділянки під таким об’єктом нерухомості встановлені в натурі (на міс-
цевості) та права на неї визначені у встановленому законом порядку, відомості про таку 
земельну ділянку підлягають відображенню в розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації 
на загальних підставах.

у розділі  3 «Об’єкти нерухомості» в полі «Вид об’єкта» слід відобразити відомості про 
вид об’єкта нерухомості відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно 
або Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. зазвичай житловий будинок з 
прилеглими господарськими будівлями реєструється як «домоволодіння», «будинок з гос-
подарськими спорудами» тощо. Якщо право на об’єкт набуто до 01.07.2004 і з правовста-
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новлювального документа неможливо визначити вид об’єкта, рекомендуємо в полі «Вид 
об’єкта» обрати «Інше» і навести відповідний опис об’єкта. Водночас, якщо складові такої 
садиби зареєстровані як окремі об’єкти нерухомості, їх слід відобразити в декларації ок-
ремо.

Об’єкти незавершеного будівництва.

у розділі 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації зазначаються (п. 2-1 ч. 1 ст. 46 
закону):

 Î об’єкти незавершеного будівництва;

 Î об’єкти, не прийняті в експлуатацію;

 Î об’єкти, право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку.

у цьому розділі декларації не зазначаються об’єкти, які мають такі характеристики в сукуп-
ності (одночасно):

 Î будівництво об’єкта завершено;

 Î об’єкт прийнятий в експлуатацію;

 Î право власності на завершений будівництвом об’єкт зареєстроване в установленому 
законом порядку.

у разі відповідності об’єкта всім вказаним вище характеристикам він відображається в роз-
ділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації та не відображається в розділі 4 «Об’єкти незавер-
шеного будівництва» декларації з метою уникнення дублювання.

Об’єкти нерухомості, які перебувають у власності суб’єкта декларування та/або членів його 
сім’ї станом на кінець звітного періоду, мають бути зазначені в розділі 3 «Об’єкти нерухо-
мості» декларації.

Якщо будівництво об’єкта нерухомості завершилося у звітному періоді, на об’єкт оформле-
ні документи про право власності та він прийнятий в експлуатацію, такий об’єкт має бути 
задекларований у розділі  3 «Об’єкти нерухомості» декларації. Інформація про вартість 
об’єкта незавершеного будівництва в декларації не зазначається, оскільки декларування 
такої інформації не вимагається законом.

за загальним правилом право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будин-
ки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна) 
(ст. 331 ЦК україни).

Для цілей декларування поняття «об’єкти незавершеного будівництва» слід розуміти ши-
рше, ніж це визначено в ЦК україни, який до моменту завершення будівництва оперує по-
няттям «матеріали, обладнання тощо, які були використані в процесі будівництва».

Тому в полі «Дата набуття права» слід зазначати дату початку створення об’єкта з буді-
вельних матеріалів. Наприклад, це може бути дата повідомлення про початок виконання 
будівельних робіт, дозволу на виконання будівельних робіт або інша дата.

Однак особа може укласти договір щодо об’єкта незавершеного будівництва після прове-
дення державної реєстрації права власності на нього відповідно до закону (абз. 2 ч. 3 ст. 331 
ЦК україни).

у разі набуття суб’єктом декларування та/або членом його сім’ї права власності на об’єкт 
незавершеного будівництва, відомості про який внесено до Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно, у полі «Дата набуття права» зазначається відповідна дата згідно з 
відомостями, що містяться в правовстановлювальному документі.
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Якщо відомості про об’єкт незавершеного будівництва не внесено до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, у полі «Дата набуття права» треба обрати позначку «Не 
застосовується».

у разі набуття особою майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва в полі «Дата 
набуття права» вказується дата укладення відповідного цивільно-правового договору.

у розділі 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації слід вказати відомості про 
об’єкт – квартиру, що будується в багатоквартирному будинку, будівництво якої здійснюєть-
ся не самим суб’єктом декларування або членом його сім’ї, а, наприклад, забудовником, при 
цьому суб’єкт декларування або член його сім’ї набувають майнові права на такий об’єкт.

зазвичай набуття майнових прав на квартиру, що будується в багатоквартирному будинку, 
реалізується через укладення договорів про участь у фонді фінансування будівництва, пе-
редбачених положеннями закону україни «Про фінансово-кредитні механізми і управлін-
ня майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Предметом таких договорів обов’язково мають бути майнові права на об’єкт, що будується 
(квартиру).

Майном як особливим об’єктом вважаються окремі речі, сукупність речей, а також майнові 
права та обов’язки (ч. 1 ст. 190 ЦК україни).

Майновими правами є будь-які права, пов’язані з майном, відмінні від права власності, у 
тому числі права, які є складовою частиною права власності (права володіння, розпоря-
дження, користування), а також інші специфічні права та право вимоги.

у такому випадку в розділі 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації слід відо-
бразити інформацію щодо:

 Î виду об’єкта – обрати «Квартира»;

 Î загальної площі (якщо відома);

 Î реєстраційного номера (якщо відомо; якщо державна реєстрація права на об’єкт не 
здійснювалась – обрати позначку «Не застосовується»);

 Î обрати позначки (одну або кілька), які є актуальними для об’єкта станом на останній 
день звітного періоду: «Об’єкт незавершеного будівництва», «Об’єкт, не прийнятий в 
експлуатацію», «Об’єкт, право власності на який не зареєстроване в установленому 
законом порядку»;

 Î місцезнаходження об’єкта;

 Î у блоці полів «Підстава для декларування об’єкта» обрати позначку «Об’єкт повністю 
або частково побудований з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування або членів 
його сім’ї»;

 Î зазначити особу, якій належать майнові права на цей об’єкт – суб’єкта декларування 
або члена його сім’ї.

Якщо відомості про власника або користувача земельної ділянки, на якій здійснюється бу-
дівництво, не відомі, у блоці полів «Інформація щодо особи, якій належить земельна ді-
лянка, на якій здійснюється будівництво об’єкта, і прав на неї» треба обрати позначку «Не 
застосовується».

Кошти у фонд фінансування будівництва передаються довірителем (суб’єктом декларуван-
ня або членом його сім’ї) управителю в управління на праві довірчої власності, тобто за-
лишаються у власності суб’єкта декларування або члена його сім’ї (абз. 3, 12, 16 ст. 2, ч. 2 ст. 
3, ч. 1 ст. 7 закону україни «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

105

ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ В БАЗАХ ДАНИХ 



будівництві житла та операціях з нерухомістю»). Тому, якщо суб’єкт декларування або члени 
його сім’ї на виконання умов договору перерахували кошти управителю у фонд фінансу-
вання будівництва або як гарантійний внесок, такі кошти є грошовими активами суб’єкта 
декларування або членів його сім’ї та мають бути відображені в розділі 12 «Грошові активи» 
декларації (за умови перевищення порогу декларування, додатково див. відповідь на запи-
тання 156 цих роз’яснень).

Якщо на ім’я суб’єкта декларування або члена його сім’ї управитель відкрив банківський 
рахунок, на якому розміщуються ці кошти, – у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові уста-
нови, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті 
рахунки або зберігаються кошти, інше майно» зазначаються відомості про такий рахунок.

Якщо у суб’єкта декларування або члена його сім’ї відповідно до умов договору на кінець 
звітного періоду наявне фінансове зобов’язання, розмір якого перевищує 50 ПМ (грошові 
кошти або їх частина не були перераховані), то відомості про таке зобов’язання відобража-
ються в розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації.

Відомості про правочин і видаток (за наявності), вчинений (здійснений) суб’єктом декла-
рування, на підставі якого він набув майнові права на об’єкт незавершеного будівництва:

 Î якщо вартість предмета правочину перевищує 50 ПМ, або

 Î якщо разовий видаток суб’єкта декларування на виконання цього правочину переви-
щив 50 ПМ, або

 Î якщо розмір фінансового зобов’язання станом на кінець звітного періоду перевищує 
50 ПМ,

відображаються в розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.
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3.1.5. ОсОБЛИВОстІ ДЕКЛАРУВАННЯ РУХОМОГО 
МАЙНА (КРІМ тРАНсПОРтНИХ ЗАсОБІВ)
Під рухомим майном слід розуміти будь-які матеріальні об’єкти (речі), які можуть бути пе-
реміщені без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні 
електронні пристрої, одяг, антикваріат, твори мистецтва, меблі, зброя, тварини тощо).

у декларації зазначається все цінне рухоме майно, вартість якого перевищує визначений 
законом поріг декларування (100 ПМ) і яке відповідає хоча б одній з таких умов:

 Î майно належить на праві власності, володіння чи користування суб’єкту декларуван-
ня або члену його сім’ї станом на останній день звітного періоду;

 Î майно перебувало у володінні чи користуванні суб’єкта декларування або члена його 
сім’ї протягом не менше половини днів звітного періоду;

 Î станом на останній день звітного періоду майно було об’єктом права власності тре-
тьої особи, якщо суб’єкт декларування, який є службовою особою, яка займає відпо-
відальне та особливо відповідальне становище, а також обіймає посаду, пов’язану з 
високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, або член його сім’ї отримував чи 
мав право на отримання доходу від такого об’єкта або міг прямо чи опосередковано 
(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотож-
ні за змістом здійсненню права розпорядження ним. Такі відомості не зазначаються 
в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, 
зазначеній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 закону, та їх головним призначенням є використання у 
господарській діяльності такої юридичної особи (додатково див. відповідь на запи-
тання 71 цих роз’яснень).

Якщо достовірна вартість цінного рухомого майна не відома / не може бути відомою та 
підтвердженою, відомості про такий об’єкт не підлягають декларуванню в розділі 5 «Цінне 
рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації.

у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації не зазначаються 
відомості про:

 Î цінні папери,

 Î корпоративні права,

 Î готівкові кошти,

 Î кошти на рахунках у банку чи інших фінансових установах,

 Î дорогоцінні (банківські) метали,

 Î подарунки у вигляді грошових коштів.

Ці об’єкти відображаються в інших розділах декларації.

Якщо майно набуто у звітному періоді, але станом на останній день звітного періоду вже не 
перебуває у суб’єкта декларування або члена його сім’ї на праві володіння або користуван-
ня, то воно зазначається в розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» де-
кларації, лише якщо це майно було у володінні чи користуванні суб’єкта декларування або 
члена його сім’ї сукупно протягом не менше половини днів звітного періоду (для щорічної 
декларації та декларації кандидата на посаду – це 183 дні).

При поданні першої декларації відповідно до вимог закону суб’єкт декларування зазначає 
відомості про все цінне рухоме майно, в тому числі набуте до її подання, вартість якого 
перевищує 100 ПМ, що належить йому або членам його сім’ї на праві приватної власності, 
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у тому числі спільної, або перебуває в його чи їх володінні або користуванні незалежно від 
форми правочину, внаслідок якого набуте таке право, станом на кінець звітного періоду 
або перебувало в їхньому володінні чи користуванні протягом не менше половини днів 
звітного періоду. зазначати дані про вартість майна та дату його набуття не обов’язково, 
якщо права на таке майно набуті до подання суб’єктом декларування першої декларації від-
повідно до вимог закону. у такому разі рекомендується обрати позначку «Право на майно 
набуто до подання першої декларації, поданої відповідно до закону україни “Про запобі-
гання корупції”» (примітка до п. 3 ч. 1 ст. 46 закону, пп. 2 п. 6 розділу ІV Порядку № 449/21).

Порядок придбання цінного рухомого майна не має значення для визначення порогу де-
кларування. Якщо вартість об’єкта (наприклад, сережок) перевищує 100 ПМ, то такий об’єкт 
повинен бути відображений у декларації.

Вартість кожної цінної рухомої речі вказується в декларації окремо, крім випадків, коли такі 
речі придбані одночасно як набір (наприклад, столовий сервіз, набір меблів, набір ювелір-
них прикрас тощо).

Колекція – систематизоване зібрання певних предметів, об’єднане за якоюсь конкретною 
ознакою, що має внутрішню цілісність і належить конкретному власнику.

Колекція культурних цінностей – однорідні або підібрані за певними ознаками різнорідні 
предмети, які, незалежно від культурної цінності кожного з них, зібрані разом становлять 
художню, історичну, етнографічну чи наукову цінність (ст. 1 закону україни «Про вивезен-
ня, ввезення та повернення культурних цінностей»).

Не кожна сукупність простих речей є колекцією.

Для того щоб зібрання певних предметів стало колекцією, потрібно підтвердити їх систе-
матизацію за певним критерієм. Таке підтвердження можливе, наприклад, висновком мис-
тецтвознавчої експертизи, договором купівлі-продажу, предметом якого є колекція певних 
предметів, договором про проведення аукціону.

Лише в такому випадку в декларації можна зазначити інформацію про колекцію та вказати 
її загальну вартість.

у разі відсутності документарного підтвердження систематизації речей за певним крите-
рієм у декларації відображаються відомості про кожен об’єкт окремо.

Якщо суб’єкту декларування, члену його сім’ї було подаровано цінне рухоме майно (напри-
клад, антикваріат, картину, прикрасу тощо, крім грошей), то його слід відображати:

 Î у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації – якщо вар-
тість майна, отриманого суб’єктом декларування або членом його сім’ї, перевищує 
100 ПМ,

а також:

 Î у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації – якщо вартість подарунка, 
отриманого суб’єктом декларування або членом його сім’ї, перевищує 5 ПМ,

 Î у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації – якщо подару-
нок отримано саме суб’єктом декларування і предмет правочину перевищує 50 ПМ.

Аналогічний підхід застосовується і щодо будь-якого іншого майна, яке є подарунком. На-
приклад, подарунки у вигляді цінних паперів або транспортного засобу додатково декла-
руються в розділах 7 «Цінні папери» та 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» від-
повідно.
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у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» об’єкт зазначається у разі, 
якщо він:

 Î перебуває у суб’єкта декларування, члена його сім’ї на праві володіння, користування 
чи власності станом на останній день звітного періоду

або

 Î перебував у володінні чи користуванні суб’єкта декларування, члена його сім’ї протя-
гом не менше половини днів звітного періоду.

у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вартість подарунка зазначається, якщо його 
отримано протягом звітного періоду, незалежно від того, чи залишилося це майно у влас-
ності суб’єкта декларування (члена його сім’ї) станом на останній день звітного періоду та 
незалежно від строку володіння чи користування об’єктом упродовж звітного періоду.

Відомості про генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії з 
енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру («сонячні електростанції»), вартість 
яких перевищує 100 ПМ, відображаються в розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспорт-
них засобів)» декларації.

у разі якщо «сонячна електростанція» була придбана суб’єктом декларування у звітному 
періоді та її вартість або вартість окремої частини перевищує 50 ПМ, але менше ніж 100 
ПМ, то відомості про таке майно не підлягають відображенню в розділі 5 «Цінне рухоме 
майно (крім транспортних засобів)» декларації, однак відображаються в розділі 14 «Видат-
ки та правочини суб’єкта декларування» декларації.
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3.1.6. ОсОБЛИВОстІ ДЕКЛАРУВАННЯ тРАНсПОРтНИХ 
ЗАсОБІВ
у декларації відображаються транспортні засоби, які належать суб’єкту декларування та 
членам його сім’ї на праві власності або перебувають у їхньому володінні чи користуванні 
станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів звітного 
періоду (п. 3 ч. 1 ст. 46 закону).

Для цілей декларування під транспортними засобами розуміється широкий діапазон засо-
бів, який не обмежується автотранспортними, а включає й інші самохідні машини та меха-
нізми, а саме:

 Î легкові та вантажні автомобілі;

 Î автобуси;

 Î самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів;

 Î мотоцикли усіх типів, марок і моделей;

 Î причепи, напівпричепи, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби;

 Î мопеди;

 Î трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і ме-
ліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми;

 Î водні та повітряні судна.

у декларації вказують транспортні засоби, які відповідають принаймні одній з таких умов:

 Î транспортний засіб належить на праві власності, володіння чи користування суб’єкту 
декларування або члену його сім’ї станом на останній день звітного періоду;

 Î транспортний засіб перебував у володінні чи користуванні суб’єкта декларування 
або члена його сім’ї протягом не менше половини днів звітного періоду;

 Î транспортний засіб станом на останній день звітного періоду був об’єктом права 
власності третьої особи, але суб’єкт декларування (який є службовою особою, яка 
займає відповідальне та особливо відповідальне становище, або обіймає посаду, 
пов’язану з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків) або член його сім’ї 
отримував чи мав право на отримання доходу від такого об’єкта або міг прямо чи опо-
середковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єк-
та дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним. Відомості про такі 
об’єкти не зазначаються в декларації, якщо вони належать на праві власності юридич-
ній особі, вказаній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 закону, та їх головним призначенням є викори-
стання у господарській діяльності такої юридичної особи (додатково див. відповідь 
на запитання 71 цих роз’яснень). Але якщо ці транспортні засоби використовуються 
суб’єктом декларування або членами його сім’ї для власних потреб, відомості про них 
підлягають відображенню в декларації.

Велосипеди, персональний електротранспорт (електросамокати, гіроскутери тощо) для 
цілей декларування транспортними засобами не вважаються та підлягають відображенню 
в розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації як цінне рухоме 
майно у разі, якщо їхня вартість перевищує встановлений законом поріг декларування в 
цьому розділі.
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Відомості про транспортні засоби відображаються в декларації незалежно від:

 Î користування ними безоплатно чи за плату;

 Î наявності у суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї посвідчення водія та/або 
фактичного керування такими транспортними засобами протягом звітного періоду;

 Î наявності чи відсутності у суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї родинних 
зв’язків із власником транспортних засобів;

 Î виду та форми (усної чи письмової) правочину, на підставі якого транспортні засоби 
перебувають у власності, користуванні.

На відміну від іншого цінного рухомого майна, відомості про транспортні засоби та інші 
самохідні машини й механізми зазначаються незалежно від їхньої вартості (пп. «б» п. 3 ч. 1 
ст. 46 закону, пп. 2 п. 7 розділу iV Порядку № 449/21).

Право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо 
інше не встановлено договором або законом (ст. 334 ЦК україни).

Переданням майна вважається вручення його набувачеві або уповноваженій набувачем 
особі, перевізникові, організації зв’язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві 
майна, відчуженого без зобов’язання доставки.

Для цілей декларування датою набуття права власності на транспортний засіб, придбаний 
за кордоном, є дата здійснення оплати за такий транспортний засіб.

Якщо суб’єкту декларування / члену його сім’ї не відома інформація про власника майна, що 
перебуває в користуванні суб’єкта декларування та/або члена його сім’ї, а з правовстанов-
лювальних документів її встановити неможливо, то під час заповнення відповідних полів 
декларації треба обрати позначку «Не відомо». Винятком є лише поля «Прізвище», «Ім’я» 
та «По батькові (за наявності)» власника такого майна, заповнення яких є обов’язковим.

Інформацію про власників транспортних засобів можна отримати у відкритому Єдиному 
державному реєстрі транспортних засобів, держателем якого є Міністерство внутрішніх 
справ україни.
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3.1.7. ОсОБЛИВОстІ ДЕКЛАРУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
у декларації зазначаються відомості про цінні папери, що належать суб’єкту декларування 
або членам його сім’ї (п. 4 ч. 1 ст. 46 закону).

Перелік видів цінних паперів закріплений у ст. 8 закону україни «Про ринки капіталу та 
організовані товарні ринки».

До цінних паперів, зокрема, належать:

 Î акції;

 Î інвестиційні сертифікати;

 Î державні облігації україни, облігації місцевих позик;

 Î казначейські зобов’язання україни;

 Î векселі;

 Î опціонні сертифікати;

 Î фондові варанти;

 Î іпотечні облігації, заставні;

 Î державні деривативи.

у розділі 7 «Цінні папери» декларації зазначаються цінні папери, що належать суб’єкту де-
кларування або члену його сім’ї на праві власності станом на останній день звітного періо-
ду, незалежно від їхньої вартості. Якщо цінні папери суб’єкта декларування або члена його 
сім’ї передані в управління іншій особі, додатково зазначаються відомості про таку особу.

Службові особи, які обіймають відповідальне та особливо відповідальне становище, а та-
кож суб’єкти декларування, які займають посади, пов’язані з високим та підвищеним рівнем 
корупційних ризиків, декларують також цінні папери, які є об’єктами права власності тре-
тьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отри-
мання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних 
або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права 
розпорядження ним. Такі відомості не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти 
належать на праві власності юридичній особі, зазначеній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 закону, та їх го-
ловним призначенням є використання в господарській діяльності такої юридичної особи.

у декларації вказується номінальна вартість одного цінного папера.

законодавством визначено низку цінних паперів, які не мають номінальної вартості (на-
приклад, векселі). у такому разі в полі «Номінальна вартість одного цінного папера, грн» 
треба обрати позначку «Не застосовується».

Ціна, за якою особа набула цінний папір (наприклад, акцію), не є його номінальною вартіс-
тю.

за загальним правилом у декларації зазначаються відомості про дату набуття права на цінні 
папери на підставі документів, які підтверджують набуття суб’єктом декларування та/або 
членами його сім’ї права на цей об’єкт декларування, або документів, які містять відомості 
про дату набуття права (п. 4 розділу iii Порядку № 449/21).

Датою набуття права на пакет цінних паперів одного виду одного емітента, право на який 
набуто внаслідок укладення кількох правочинів, є дата останнього правочину.

Відомості про різні види цінних паперів одного емітента відображаються як окремі об’єкти 
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декларування.

Акції зазначаються в розділі  7 «Цінні папери» декларації та не вказуються в розділах  5 
«Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» та 8 «Корпоративні права» декларації.
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3.1.8. ОсОБЛИВОстІ ДЕКЛАРУВАННЯ 
КОРПОРАтИВНИХ ПРАВ
Декларуванню в розділі  8 «Корпоративні права» підлягають усі корпоративні права, що 
належать суб’єкту декларування та/або члену його сім’ї на праві власності станом на остан-
ній день звітного періоду, крім випадків, коли відомості про цінні папери, що посвідчують 
корпоративні права, вже були зазначені в розділі 7 «Цінні папери» декларації (наприклад, 
акції).

Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) 
господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні 
господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної органі-
зації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, 
передбачені законом та статутними документами (ч. 1 ст. 167 ГК україни).

Корпоративними правами володіють особи, які володіють частками (паями) у статутному 
(складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, 
підприємства, організації, що зареєстровані в україні або за кордоном, у тому числі внеска-
ми до кредитних спілок.

Службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також 
суб’єкти декларування, які обіймають посади, пов’язані з високим та підвищеним рівнем 
корупційних ризиків, вказують у декларації також корпоративні права, які є об’єктами пра-
ва власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має 
право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ним. Такі відомості не зазначаються в декларації, якщо 
відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, вказаній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 
закону, та їх головним призначенням є використання в господарській діяльності такої юри-
дичної особи.

Вартість корпоративних прав відображається в декларації у відсотковому та грошовому 
вираженні. у полі «Вартість частки у грошовому вираженні, грн» відомості зазначаються 
станом на дату набуття прав або, якщо проводилася грошова оцінка корпоративних прав і 
результати оцінки відомі суб’єкту декларування, – відповідно до результатів такої оцінки.

Якщо корпоративні права передані в управління іншій особі, про це зазначається в полі 
«Інформація про передачу корпоративних прав в управління».

у розділі  8 декларації «Корпоративні права» суб’єкт декларування повинен зазначати 
належну йому або члену його сім’ї частку у статутному (складеному капіталі) товариства, 
грошове та відсоткове вираження якої зазначено в установчому документі товариства та в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань, незалежно від фактично внесеного вкладу.

Додатково у разі невнесення вкладу до статутного капіталу чи внесення лише його части-
ни у суб’єкта декларування або члена його сім’ї виникає фінансове зобов’язання й у випадку 
перевищення порогу декларування (50 ПМ) воно повинно бути задеклароване в розділі 13 
«Фінансові зобов’язання» декларації.

Якщо розмір внесеного у звітному періоді вкладу суб’єкта декларування чи його частини 
перевищує поріг декларування (50 ПМ), то треба відобразити відповідні відомості в розді-
лі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.

Службові особи, які обіймають відповідальне та особливо відповідальне становище, а та-
кож суб’єкти декларування, які займають посади, пов’язані з високим та підвищеним рівнем 
корупційних ризиків, декларують також корпоративні права, які є об’єктами права власності 
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третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отри-
мання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних 
або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права 
розпорядження ним. Такі відомості не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти 
належать на праві власності юридичній особі, зазначеній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 закону, та їх го-
ловним призначенням є використання в господарській діяльності такої юридичної особи.
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3.1.9. ОсОБЛИВОстІ ДЕКЛАРУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ 
ОсІБ, тРАстІВ АБО ІНШИХ ПОДІБНИХ ПРАВОВИХ 
УтВОРЕНЬ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАсНИКОМ 
(КОНтРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є сУБ’ЄКт ДЕКЛАРУВАННЯ 
АБО ЧЛЕНИ ЙОГО сІМ’Ї
у декларації зазначаються юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контро-
лером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї. Термін «кінцевий бенефіціарний 
власник (контролер)» вживається у значенні, наведеному в законі україни «Про запобіган-
ня та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (п. 5-1 ч. 1 
ст. 46 закону).

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – це будь-яка фізична особа, яка здійснює 
вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої 
проводиться фінансова операція (п. 30 ч. 1 ст. 1 закону україни від 06.12.2019 № 361-iX «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).

Кінцевим бенефіціарним власником є:

 Î для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на 
діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

 Î для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, – засновник, 
довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або гру-
па вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка 
здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контро-
лю/володіння);

 Î для інших подібних правових утворень – особа, яка має статус, еквівалентний або 
аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володін-
ня фізичною особою часткою в розмірі не менше 25 % статутного (складеного) капіталу 
або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володін-
ня фізичною особою часткою в розмірі не менше 25 % статутного (складеного) капіталу 
або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних/юридичних осіб, трасти або 
інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації пра-
ва контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, 
права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного 
правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голо-
сування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати 
основні умови господарської діяльності юридичної особи або діяльності трасту або іншо-
го подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають 
вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового 
утворення, незалежно від формального володіння.

Водночас кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне пра-
во на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є 
комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише 
посередником щодо такого права.
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у декларації зазначаються відомості про трасти та інші подібні правові утворення, кінце-
вим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його 
сім’ї (п. 5-1 ч. 1 ст. 46 закону).

Траст – правові відносини, створені засновником відповідно до законодавства країни 
утворення за життя або на випадок смерті, коли активи потрапляють під контроль довір-
чого власника на користь вигодоодержувача (вигодонабувача) або для визначеної цілі, які 
характеризуються такими ознаками:

 Î активи становлять окремий фонд і не є частиною власного майна довірчого власни-
ка;

 Î права на активи трасту оформлені на ім’я довірчого власника або на ім’я іншої особи, 
що діє від імені довірчого власника;

 Î довірчий власник має повноваження і обов’язки, в межах яких він є відповідальним та 
може управляти, використовувати або розпоряджатися активами відповідно до умов 
довірчого договору та спеціальних обов’язків, покладених на нього законодавством 
відповідної держави

(п. 60 ч. 1 ст. 1 закону україни від 06.12.2019 № 361-iX «Про запобігання та протидію лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).
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3.1.10. ОсОБЛИВОстІ ДЕКЛАРУВАННЯ 
НЕМАтЕРІАЛЬНИХ АКтИВІВ
Під нематеріальними активами слід розуміти об’єкти права інтелектуальної власності, що 
можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (патент на винахід, корисну модель, ноу-хау, 
промисловий зразок, права на топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгову 
марку чи комерційне найменування, авторське право тощо), а також право на використання 
надр чи інших природних ресурсів тощо.

Під нематеріальним активом слід також розуміти ліцензії на право користування об’єктами 
інтелектуальної власності, що належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї.

Якщо об’єкт права інтелектуальної власності може бути оцінений у грошовому еквіваленті, 
такий об’єкт треба відобразити в декларації, навіть якщо така грошова оцінка не прово-
дилася. Якщо вартість права на об’єкт у правовстановлювальному документі відсутня, то у 
формі декларації можна обрати позначку «Не застосовується».

Грошові активи, цінні папери, корпоративні права не є нематеріальними активами й відо-
бражаються в інших розділах декларації.

Службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також 
суб’єкти декларування, які обіймають посади, пов’язані з високим та підвищеним рівнем ко-
рупційних ризиків, вказують у декларації також нематеріальні активи, які є об’єктами пра-
ва власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має 
право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через 
інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом 
здійсненню права розпорядження ним.

Такі відомості не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві влас-
ності юридичній особі, зазначеній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 закону, та їх головним призначенням є 
використання в господарській діяльності такої юридичної особи.

Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійс-
нення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його 
оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей (ч. 2 ст. 11 закону україни 
«Про авторське право і суміжні права»).

Водночас суб’єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оп-
рилюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які 
стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського 
права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

Отже, об’єкти інтелектуальної власності, зокрема літературні письмові твори наукового ха-
рактеру, що оцінені в грошовому еквіваленті та мають державну реєстрацію, тобто засвід-
чене авторство, підлягають декларуванню в розділі 10 «Нематеріальні активи» декларації.

у декларації відображаються відомості щодо криптовалюти, що належить суб’єкту декла-
рування або члену його сім’ї на праві власності станом на останній день звітного періоду 
(п. 6 ч. 1 ст. 46 закону).

Криптовалюти є різновидом віртуальних активів. Відповідно до визначення, наведеного у 
стандартах Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей Financial 
Action Task Force (FATF)17, віртуальним активом є цифрове вираження вартості, яким можна 
торгувати в цифровому форматі або передавати і яке може використовуватися для пла-
тіжних або інвестиційних цілей. Віртуальні активи не охоплюють цифрового вираження 

17  FATF – Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей. рекомендації FATF (зі змінами від жовтня 2021 року): www.fatf-gafi.org/
publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
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стандартних (фіатних) валют, цінних паперів та інших фінансових активів.

Аналогічне визначення віртуального активу міститься в законі україни від 06.12.2019 
№ 361-iX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення» (набрав чинності 28.04.2020).

Криптовалюта як вид віртуальних активів є активом, що створюється, обліковується та від-
чужується зазвичай у розподіленому реєстрі та не посвідчує майнових та/або немайно-
вих прав власника криптовалюти. Під розподіленим реєстром можна розуміти електро-
нну базу даних, що містить записи про виконані операції і яка формується, зберігається 
та оновлюється на основі алгоритмів, що забезпечують узгодженість даних між усіма про-
грамно-технічними комплексами, які підтримують функціонування такої бази даних. Інак-
ше кажучи, криптовалюти – це цифрові (віртуальні) гроші у формі токенів, що створені та 
обліковуються в розподіленому реєстрі.

у полі «Вид об’єкта» блоку полів «Інформація щодо криптовалюти» розділу 10 «Нематері-
альні активи» декларації потрібно обрати найменування криптовалюти з випадного списку.

у разі відсутності у списку найменування відповідного виду криптовалюти треба обра-
ти «Інше» та вказати повну й скорочену назву наявного активу (наприклад, Binance Coin 
(BNB), The Sandbox (SAND), Polkadot (DOT) тощо). задля уникнення помилок у зазначенні 
найменування рекомендується користуватися сервісами, які акумулюють статистичні дані 
щодо криптовалюти (наприклад, СoinСheckup, LiveCoinWatch, CoinMarketCap, CoinGecko 
тощо).

у полі «Кількість» зазначається відповідне числове значення, що відповідає кількості наяв-
них монет криптовалюти, так званих токенів (tokens) або коїнів (coins), станом на останній 
день звітного періоду. Кількість монет (токенів, коїнів) не заокруглюється.

Кількість криптовалюти певного виду може змінюватися за рахунок її обміну (конвертації) 
на інші види криптовалюти. задля підтвердження зміни кількості, що відбулася внаслідок 
сукупності торгових (обмінних) операцій, варто зберігати історію відповідних трансакцій.

Окремі криптовалютні біржі, наприклад Binance, мають функцію формування податкової 
звітності, що дає змогу відстежувати користувачу його операції з криптовалютами. зазна-
чений звіт може охоплювати як річний, так і більший період. Його формування здійсню-
ється за допомогою функції «створити APi податкової звітності». Детальніше формування 
відповідного звіту криптовалютною біржею Binance описано в розділі «Часті запитання» 
(https://www.binance.com/ru/support/faq).

у разі якщо певний вид криптовалюти набувався кількома трансакціями в різні дати, то в 
полі «Дата набуття» треба зазначити дату останньої трансакції щодо купівлі відповідного 
активу. Наявність «публічної адреси» криптовалюти зазвичай дає можливість відстежити 
попередні дати трансакцій та кількість набутої в ці дати криптовалюти. Додатково суб’єкт 
декларування може підтвердити дату набуття криптовалюти через історію відповідних 
трансакцій (формування звітів на криптовалютній біржі).

у полі «Вартість, грн» зазначається вартість одного виду криптовалюти, з огляду на фактич-
ні витрати, здійснені шляхом переказу коштів з банківського рахунку в обмін на придбану 
криптовалюту.

у разі якщо набуття криптовалюти відбувається внаслідок її обміну (конвертації) на іншу 
криптовалюту, зазначається вартість набутого активу, зафіксована на криптовалютній біржі 
(Binance, Gate.io, OKEX, Huobi, Exmo, Kuna тощо) на момент здійснення відповідної тран-
сакції. Як джерело визначення вартості криптовалюти, зокрема під час «майнінгу», можуть 
використовуватися згадані вище сервіси, які акумулюють статистичні дані і зберігають так 
звану «історичну інформацію»: СoinСheckup, LiveCoinWatch, CoinMarketCap, CoinGecko. 
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Ці агрегатори інформації використовують ретроспективні дані криптовалютних бірж і ві-
дображають об’єктивну усереднену інформацію про вартість криптовалюти на певну дату.

у разі набуття криптовалюти одного виду в одного постачальника послуг кількома тран-
сакціями в різні дати потрібно зазначити її сукупну вартість станом на дату останньої тран-
сакції.

Якщо набувалася криптовалюта різних видів та/або в різних постачальників, таку крипто-
валюту зазначають як різні об’єкти декларування.

Якщо криптовалюта придбавалася різними способами (наприклад, частина Bitcoin набута 
за грошові кошти через переказ з банківського (карткового) рахунку, друга частина через 
обмін Dogecoin на Bitcoin, третя частина через пряму купівлю криптовалюти користува-
чами без посередників (peer-to-peer), четверта частина Bitcoin надійшла від майнінгу), то 
в будь-якому разі для визначення вартості криптовалюти можна використовувати вже за-
значені вище сервіси, які акумулюють статистичні дані і зберігають історичну інформацію 
(СoinСheckup, LiveCoinWatch, CoinMarketCap, CoinGecko тощо). зокрема, у разі обміну 
Dogecoin на Bitcoin завжди існує вартість криптовалюти на той момент (дату), коли відбу-
лося набуття активу, що має вираження в доларовому еквіваленті (або стейблкоїнах, що до-
рівнюють 1 USD). Отже, вартість криптовалюти, що набувається не за грошові кошти, завжди 
можна визначити з огляду на її доларовий еквівалент та офіційний курс гривні на момент 
вчинення трансакції.

Якщо криптовалюта придбавалася за різні види валют (гривні, долари, євро тощо), то визна-
чення вартості криптовалюти здійснюється в перерахунку на гривні за офіційним курсом 
НБу.

Вартість криптовалюти зазначається в грошовій одиниці україни.

у полі «Ідентифікатор в системі обігу віртуальних активів (публічна адреса)» має зазнача-
тися публічна адреса криптовалюти, так званий публічний (відкритий) ключ.

Будь-яка криптовалюта, яка належить особі, характеризується наявністю публічної адреси.

Публічна адреса (Public Address) – це унікальна особиста адреса, яка використовується в 
блокчейні (розподіленому електронному реєстрі). Вона (як і, наприклад, адреса електро-
нної пошти) може бути опублікована у відкритому доступі (на відміну від закритих ключів). 
Якщо власник криптогаманця втрачає свій відкритий ключ, його можна відновити, вико-
ристовуючи закритий (приватний) ключ.

Гаманець криптовалюти – зазвичай спеціальне програмне забезпечення, інтегроване 
в біржове, програмне або апаратне середовище, що дає змогу користувачу працювати з 
блокчейном (розподіленим реєстром) і створювати трансакції або отримувати перекази 
на свою публічну адресу. Кожен гаманець незалежно від середовища його функціонуван-
ня містить як приватний, так і публічні ключі (у тому числі й холодні гаманці). Твердження, 
що криптовалюта зберігається на гаманцях, є некоректним з технічного погляду, оскільки 
криптовалюта завжди зберігається в блокчейні (розподіленому електронному реєстрі).

Гаманець криптовалюти може містити як одну публічну адресу певної криптовалюти, так 
і сукупність публічних адрес різноманітних криптовалют. у ньому зберігається запис про 
стан рахунку його власника як за сукупністю публічних адрес, так і в розрізі публічних 
адрес кожної з криптовалют. Отже, гаманець містить сукупність ідентифікаторів (сукуп-
ність публічних адрес) та дає змогу дізнатися всю історію трансакцій конкретного суб’єкта.

Публічна адреса криптовалюти може мати свої відмінності та особливості формування, що 
залежить від виду блокчейну (розподіленого електронного реєстру), до якого вона нале-
жить. Наприклад, публічна адреса (ключ) Bitcoin складається з набору букв і цифр у кіль-
кості від 26 до 34 символів та є чутливою до верхнього та нижнього регістрів літер. Тобто 

120

ПОСІБНИК



у разі написання однієї й тієї самої літери «А» у верхньому регістрі та «а» в нижньому 
регістрі в публічній адресі Bitcoin вони будуть сприйматися як різні символи. Натомість пу-
блічна адреса (ключ), наприклад криптовалюти ефіріум (Ethereum), не є чутливою до верх-
нього та нижніх регістрів літер і сприймає велику та маленьку літеру «А» як один символ.

Варто здійснювати копіювання публічної адреси (ключа) криптовалюти, що відображається 
в інтерфейсі криптогаманця (зокрема у вкладках «депозитний рахунок» або за допомогою 
функції «отримати криптовалюту», попередньо обравши вид криптовалюти), щоб уникнути 
неправильного зазначення публічних адрес (ключів) у відповідному полі декларації внаслі-
док неправильного набору символу.

у разі якщо криптовалюта розміщена на рахунку винагород (так званому Rewards Account), 
потрібно зазначити публічну адресу такого рахунку. До того ж суб’єкт декларування додат-
ково для підтвердження наявності криптовалюти на такому рахунку має володіти інформа-
цією щодо публічної адреси спотового чи іншого рахунку, з якого відбулося перерахування 
криптовалюти, а також надходження повідомлень, наприклад, на його електронну пошту, 
що підтверджують періодичне (щомісячне) нарахування винагороди.

Публічну адресу криптовалюти, що міститься на біржовому або іншому програмному крип-
тогаманці (MetaMask, TrustWallet тощо), можна отримати шляхом обрання в цьому гаманці 
відповідної криптовалюти та натискання на кнопку (ярлик) «Receive»/«Ввод» криптова-
люти. Внаслідок такої послідовності дій з’являється відповідна публічна адреса, яку можна 
скопіювати для цілей декларування.

    
рис. 3.1. Приклад гаманця криптовалюти
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у полі «Інформація про постачальника послуг, пов’язаних з обігом криптовалюти» має за-
значатися найменування криптовалютної біржі (наприклад, Binance, Gate.io, OKEX, Huobi, 
Exmo, Kuna).

Водночас у цьому полі замість найменування криптовалютної біржі можуть зазначатися:

 Î найменування гаманця криптовалюти (наприклад, MetaMask, Blockchain Wallet, 
Coinbase Wallet, Trust Wallet) – якщо доступ до криптовалюти забезпечується через 
криптогаманці, які не є інтегрованими в програмне середовище криптовалютної бір-
жі та є окремим видом програмного забезпечення;

 Î інформація щодо апаратного (холодного) гаманця (Ledger Blue, Ledger Nano S, Trezor 
тощо) – якщо зберігання криптовалюти в блокчейні (розподіленому реєстрі) забез-
печується за допомогою апаратних або так званих «холодних гаманців».
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3.1.11. ОсОБЛИВОстІ ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ 
(У тОМУ ЧИсЛІ ПОДАРУНКІВ)
у декларації зазначаються відомості про доходи, які суб’єкт декларування або члени його 
сім’ї отримали упродовж звітного періоду (п. 7 ч. 1 ст. 46 закону).

Доходи включають:

 Î заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, 
так і за сумісництвом;

 Î гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами;

 Î дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності;

 Î дохід від надання майна в оренду (користування);

 Î дивіденди;

 Î проценти;

 Î роялті;

 Î страхові виплати;

 Î виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталі-
затора;

 Î призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь у спортивних 
змаганнях, у тому числі аматорських;

 Î благодійну допомогу;

 Î пенсію;

 Î спадщину;

 Î доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав;

 Î подарунки;

 Î інші доходи.

розмір отриманих доходів зазначається з урахуванням нарахованих податків і зборів (пп. 4 
п. 12 розділу iV Порядку № 449/21).

Доходи одного виду, отримані від одного джерела упродовж звітного періоду, вказуються 
однією сумою. Доходи різних видів, отримані від одного джерела, зазначаються окремо 
(пп. 3 п. 12 розділу iV цього Порядку). Дохід одного виду (а саме: «Подарунок у грошовій 
формі», «Подарунок у негрошовій формі», «Благодійна допомога», «Інше»), отриманий з 
різних джерел, вказується як 1 об’єкт декларування, при цьому зазначаються всі джерела 
цього доходу.

Кошти, повернуті особі внаслідок розірвання договору (наприклад, купівлі-продажу), сто-
роною якого вона є, для цілей декларування не є доходом.

Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність особи 
безоплатно або зі знижкою відповідно до закону, а також сума державної підтримки на 
будівництво чи придбання доступного житла, яка надається особі відповідно до законо-
давства, є доходом (пп. 165.1.34 п. 165.1 ст. 165 ПК україни, Довідник ознак доходів фізичних 
осіб, затверджений наказом Міністерства фінансів україни від 13.01.2015 № 4).
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Кошти, перераховані третій особі (наприклад, забудовнику) за тристоронніми договорами 
як частина вартості житла, яке придбавається суб’єктом декларування та/або членом його 
сім’ї на умовах співфінансування, є доходом та повинні бути відображені в розділі 11 «До-
ходи, у тому числі подарунки» декларації.

Аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним 
рішенням сторін у сумах, визначених згідно із СК україни, у тому числі аліменти, що випла-
чуються нерезидентом, належать до неоподатковуваних доходів (пп. 165.1.14 п. 165.1 ст. 165 
ПК україни, Довідник ознак доходів фізичних осіб, затверджений наказом Міністерства 
фінансів україни від 13.01.2015 № 4).

Аліменти є власністю дитини, на яку вони виплачуються (ч. 1 ст. 179 СК україни).

Для відображення відомостей про дохід у вигляді аліментів на дитину, після зазначення за-
гальної інформації про дохід, у полі «Інформація про особу, яка отримала дохід» потрібно 
зазначити відомості про дитину.

у цілях декларування не вважаються доходом кошти, що виплачуються народним депута-
там україни для компенсації вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного но-
мера, а також відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень.

Народні депутати україни здійснюють свої повноваження на постійній основі, їх статус 
визначається виключно законами україни (ст. 78, п. 21 ч. 1 ст. 92 Конституції україни).

Серед основних гарантій діяльності народних депутатів україни передбачено фінансуван-
ня видатків, пов’язаних з депутатською діяльністю. Народному депутату протягом усього 
строку виконання депутатських повноважень щомісяця відповідно до положень статей 23, 
35 закону україни «Про статус народного депутата україни» видаються кошти для ком-
пенсації вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера, а також відшко-
довуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, у розмірі місячної 
заробітної плати народного депутата, що не підлягають оподаткуванню (ч. 4 ст. 32 закону 
україни «Про статус народного депутата україни»). Кошти для відшкодування витрат на 
здійснення депутатських повноважень народний депутат україни отримує з дня його об-
рання (ч. 4 ст. 33 закону україни «Про статус народного депутата україни»).

Право на отримання коштів для компенсації вартості проїзду та на відшкодування витрат, 
пов’язаних із виконанням депутатських повноважень, мають усі народні депутати україни, 
а на отримання коштів для компенсації оренди житла або винайму готельного номера – на-
родні депутати україни, не забезпечені житлом у місті Києві, і місце їх проживання, відпо-
відно до його реєстрації, знаходиться на відстані понад 30 км від меж міста Київ (статті 23, 
32, 35 закону україни «Про статус народного депутата україни»).

Отже, народні депутати україни отримують певні відшкодування, компенсації для покриття 
витрат відповідно до спеціального закону.

Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно 
із законодавством україни мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, 
здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань на функціонування цих бюджетних уста-
нов (ст. 51 Бюджетного кодексу україни). Власне, кошти на проїзд народними депутатами 
україни усіма видами транспорту, кошти на оренду житла або винайм готельного номера 
передбачаються у витратах на забезпечення діяльності Верховної ради україни (статті 23, 
35 закону україни «Про статус народного депутата україни»).

Кошти, які відшкодовуються народному депутату україни на здійснення депутатських по-
вноважень (ст.  32 закону україни «Про статус народного депутата україни»), відповіда-
ють розміру заробітної плати народного депутата україни, але не входять до структури 
заробітної плати. Суми компенсації вартості проїзду, оренди житла або винайму готель-
ного номера (статті 23, 32, 35 закону україни «Про статус народного депутата україни») 
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встановлюються законом україни про Державний бюджет україни на відповідний рік (та 
кошторисом Верховної ради україни – в разі його затвердження Верховною радою укра-
їни). Список народних депутатів україни, яким видаються кошти на оренду житла та на 
винайм готельного номера, щокварталу публікується в газеті «Голос україни» та щомісяця 
оприлюднюється на сайті Верховної ради україни.

Сума кредиту, прощена (анульована) банком, є доходом.

Відсотки, комісія та/або штрафні санкції (пеня), які нараховані банком за умовами договору 
за користування кредитом, не є доходом.

Доходами можуть бути додаткові блага, унаслідок отримання яких фінансове або мате-
ріальне становище суб’єкта декларування чи членів його сім’ї покращилося. Отримання 
основної суми кредиту, яку надалі за рішенням банку суб’єкт декларування чи член його 
сім’ї не повинні повертати, є доходом, оскільки завдяки цим коштам покращується фінансо-
ве становище особи, у неї з’являється можливість, наприклад, здійснити видатки, які інакше 
вона не могла б зробити. Водночас скасовані відсотки за користування кредитом таким 
доходом не є, оскільки відповідні кошти суб’єкт декларування або член його сім’ї фактично 
не отримували.

Така позиція підтверджується регулюванням у податковій сфері та судовою практикою. До 
доходу віднесено, зокрема, основну суму боргу (кредиту) платника податку, прощеного 
(анульованого) кредитором за його самостійним рішенням (пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПК 
україни).

Додаткове благо визначається як дохід у разі приросту показників фінансового та/або май-
нового стану платника податку. Грошова сума, надана в кредит, підлягає поверненню, тому 
ця сума не збільшує дохід платника податку. Водночас, у разі якщо відпадуть встановлені 
законом та/або договором підстави для витребування кредитором у боржника грошової 
суми, наданої на умовах повернення, у платника податку-боржника виникає приріст фінан-
сових показників за рахунок суми, взятої в борг.

Дохід із джерелом його походження з україни – будь-який дохід, отриманий резидента-
ми або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території україни 
(пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 ПК україни).

Отже, кошти, отримані суб’єктом декларування або членом його сім’ї упродовж звітного 
періоду у формі «кешбеку», «бонусів» у грошовій формі від банківських чи інших фінансо-
вих установ, зазначаються в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, якщо 
такі кошти включено до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 
податків як додаткове благо (ознака доходу «126») або інший дохід (ознака доходу «127»). 
зазначені кошти, отримані з одного джерела, сумуються за відповідною ознакою.

Наприклад, у разі отримання упродовж звітного року коштів у вигляді кешбеку на банків-
ську картку як інший дохід у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації по-
трібно зазначити загальну суму таких коштів, отриманих упродовж року з одного джерела 
(наприклад, від однієї банківської установи).

Інформація про суми загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 
податків міститься в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Потрібно вказувати нараховану заробітну плату (посадовий оклад, інші виплати) разом з 
податками та обов’язковими зборами, отриману як за основним місцем роботи, так і за су-
місництвом.

Під заробітною платою слід розуміти як посадовий оклад, так і будь-які заохочувальні та 
компенсаційні виплати (премії, надбавки тощо), які виплачуються (надаються) у зв’язку з 
трудовими відносинами, крім коштів для покриття витрат на відрядження, які в цілях декла-
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рування доходом не вважаються (додатково див. відповідь на запитання 143 цих роз’яснень).

Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених зако-
ном (ч. 1 ст. 67 Конституції україни).

Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку на доходи фі-
зичних осіб відповідно до умов трудового договору (контракту), належать до загального мі-
сячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, який є базою оподаткування 
(п. 164.1, пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 ПК україни).

Податковий агент, який нараховує, виплачує або надає оподатковуваний дохід на користь 
платника податку, зобов’язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб (пп.  168.1.1 
п. 168.1 ст. 168 ПК україни).

Податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, юридична особа (її 
філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), яка незалежно від організаційно-пра-
вового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування 
(виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язана нараховувати, 
утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету від імені та за ра-
хунок фізичної особи (пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 ПК україни).

роботодавець при кожній виплаті заробітної плати зобов’язаний повідомити працівника 
про дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці, до яких належать за-
гальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави відра-
хувань із заробітної плати, сума заробітної плати, що належить до виплати (ч. 1 ст. 30 закону 
україни «Про оплату праці»).

Тобто із загальної суми заробітної плати фактично й відбуваються відрахування, у тому чис-
лі нараховується, утримується та сплачується податок на доходи фізичних осіб.

Отже, у декларації зазначаються відомості про отриману заробітну плату, включно з подат-
ками і зборами.

Відомості про нараховану, але не виплачену у звітному періоді заробітну плату (інші пла-
тежі) зазначаються в декларації наступного звітного періоду (в якому вона була фактично 
виплачена).

у декларації відображається загальна сума доходу від відчуження цінних паперів, а не ін-
вестиційний прибуток.

Доходом можуть бути кошти, фактично отримані суб’єктом декларування або членом сім’ї у 
звітному періоді з будь-якого джерела. До уваги не береться, зокрема, збільшення вартості 
відчужуваного активу порівняно з первинною вартістю його придбання тощо.

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим 
платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової 
різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтвер-
джених витрат на придбання такого активу (абз. 1 пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 ПК україни).

Відомості про подарунок (за умови перевищення порогу для декларування) або матеріаль-
ну допомогу, обумовлену певною подією (наприклад, збір коштів на лікування), отримані 
суб’єктом декларування або членом його сім’ї від декількох осіб (групи осіб), якщо вста-
новити частку кожного неможливо, зазначаються в розділі 11 «Доходи, у тому числі пода-
рунки» декларації як один об’єкт декларування. Потрібно також вказати його вид, вартість 
(сукупний розмір), а також усіх осіб, які є джерелами цього доходу.
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3.1.12. ОсОБЛИВОстІ ДЕКЛАРУВАННЯ ГРОШОВИХ 
КОШтІВ
у декларації зазначаються грошові активи, наявні у суб’єкта декларування або членів його 
сім’ї, сукупна вартість яких перевищує 50 ПМ станом на останній день звітного періоду (п. 
8 ч. 1 ст. 46 закону).

Грошовими активами є:

 Î готівкові кошти;

 Î кошти, розміщені на банківських рахунках (незалежно від типів рахунків та дати їх 
відкриття);

 Î готівкові кошти, які зберігаються в банку;

 Î внески до кредитних спілок;

 Î внески до інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спіль-
ного інвестування (згідно із законом україни «Про інститути спільного інвестуван-
ня» такими інститутами є корпоративні та пайові фонди);

 Î кошти, які суб’єкт декларування або члени його сім’ї позичили третім особам (тобто 
кошти, стосовно яких суб’єкт декларування або член його сім’ї є позикодавцем);

 Î активи в дорогоцінних (банківських) металах;

 Î електронні гроші;

 Î інші грошові активи (у декларації потрібно зазначити, які саме активи).

Грошові активи суб’єкта декларування та членів його сім’ї в цілях визначення, чи перевищу-
ють вони поріг декларування, не сумуються (пп. 1 п. 13 розділу ІV Порядку № 449/21).

Якщо сукупна вартість усіх наявних станом на останній день звітного періоду в суб’єкта 
декларування або члена його сім’ї грошових активів не перевищує 50 ПМ, такі активи не 
зазначаються в декларації (пп. 2 п. 13 розділу ІV Порядку № 449/21).

Відомості про грошові активи зазначаються в декларації окремо щодо суб’єкта декларуван-
ня та кожного з членів його сім’ї.

Службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також 
суб’єкти декларування, які займають посади, пов’язані з високим та підвищеним рівнем ко-
рупційних ризиків, вказують у декларації також грошові активи, які є об’єктами права влас-
ності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право 
на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших 
фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійс-
ненню права розпорядження ним.

Такі відомості не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві влас-
ності юридичній особі, зазначеній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 закону, та їх головним призначенням є 
використання в господарській діяльності такої юридичної особи.

До банківських металів належать золото, срібло, платина, метали платинової групи, дове-
дені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, 
що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів (пп. «г» п. 1-1 
ч. 1 ст. 4 Митного кодексу україни).

Відомості про кошти, внесені суб’єктом декларування, членом його сім’ї при застосуванні 
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запобіжного заходу у вигляді застави (ст.  182 КПК україни), підлягають відображенню в 
розділі  12 «Грошові активи» декларації за умов, визначених у відповіді на запитання 156 
цих роз’яснень.

Одночасно в такому випадку відомості про спеціальний рахунок, на який вноситься за-
става, відображаються в розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за 
кордоном, у яких у субʼєкта декларування або членів його сімʼї відкриті рахунки або збері-
гаються кошти, інше майно» декларації.

Кошти, внесені при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, не є видатком. По-
вернуті після припинення дії запобіжного заходу кошти не є доходом.

у декларації зазначаються ті грошові активи, у тому числі готівкові кошти, суб’єкта декла-
рування або членів його сім’ї, які наявні в них станом на останній день звітного періоду (за 
умови перевищення встановленого законом порогу декларування для таких об’єктів).

Якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї упродовж звітного періоду отримав грошові 
активи, але станом на останній день звітного періоду вони в нього відсутні, такі активи не 
відображаються в розділі  12 «Грошові активи», але зазначаються в розділі  11 «Доходи, у 
тому числі подарунки» (крім позики, кредиту). Крім того, видатки, здійснені суб’єктом де-
кларування у звітному періоді, повинні бути відображені в розділі 14 «Видатки та правочи-
ни суб’єкта декларування» (якщо розмір видатку перевищує 50 ПМ).

Суб’єкт декларування, який є акцептованим кредитором банку, що перебуває у стані лік-
відації, повинен зазначати в розділі 12 «Грошові активи» декларації відомості про кошти в 
сумі, визначеній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд). Фонд визначає 
суму заборгованості кожному кредитору та відносить вимоги до певної черги погашення 
(ч. 2 ст. 49 закону україни «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).

Щоб задовольнити вимоги акцептованих кредиторів, Фонд або уповноважена особа Фон-
ду формує ліквідаційну масу банку та продає його активи. Якщо ж у банку недостатньо май-
на для виплати коштів усім кредиторам, незадоволені вимоги вважаються погашеними, що, 
однак, не позбавляє Фонд або уповноважену особу Фонду права звертатися з вимогами до 
пов’язаної з банком особи.

Отже, не підлягають відображенню в декларації відомості про кошти, вимоги за якими вва-
жаються погашеними станом на кінець звітного року. Погашеними вважаються вимоги, які 
банк не може задовольнити через нестачу коштів та активів.
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3.1.13. ОсОБЛИВОстІ ДЕКЛАРУВАННЯ БАНКІВсЬКИХ 
тА ІНШИХ ФІНАНсОВИХ УстАНОВ
у декларації відображаються відомості про банківські та інші фінансові установи, у яких у 
суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше 
майно станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів 
звітного періоду (п. 8-1 ч. 1, ч. 2 ст. 46 закону).

Такі відомості зазначаються незалежно від:

 Î того, розташований банк, фінансова установа (головний офіс) в україні чи за кордо-
ном;

 Î типу рахунку;

 Î особи, яка відкрила рахунок, орендувала банківський сейф (комірку) (це може бути 
суб’єкт декларування, член його сім’ї чи третя особа);

 Î наявності коштів на рахунку, майна у сейфі (комірці) станом на кінець звітного періо-
ду чи протягом звітного періоду.

Для правильного відображення відомостей про наявні рахунки, їхні номери та залишки 
коштів потрібно звертатися до банківської або іншої фінансової установи, де вони відкриті.

Набір цифр, зазначений на банківській платіжній картці, не є номером рахунку.

До однієї карти може бути відкрито кілька рахунків.

завершення строку дії банківської платіжної картки або припинення надходжень на таку 
картку не призводить до автоматичного закриття рахунку в банківській установі (напри-
клад, у разі завершення соціальних виплат у зв’язку з досягненням дитиною 3-річного віку 
або припинення надходження заробітної плати у зв’язку з припиненням трудових відно-
син), крім випадків, передбачених законом або договором.

Банківськими установами україни є юридичні особи, які на підставі банківської ліцензії 
мають виключне право надавати банківські послуги, відомості про які внесено до Держав-
ного реєстру банків, що ведеться Національним банком україни.

Іншими фінансовими установами є юридичні особи, які відповідно до закону надають одну 
чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінан-
сових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесені до відповідного реєстру 
в установленому законом порядку (п. 1 ч. 1 ст. 1 закону україни «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг»).

Для цілей декларування до фінансових установ можуть належати, наприклад, кредитні 
спілки, недержавні пенсійні фонди, інвестиційні фонди і компанії, фонди фінансування бу-
дівництва та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових 
послуг, а у випадках, прямо визначених законом, – інші послуги (операції), пов’язані з надан-
ням фінансових послуг.

рахунки за типом можуть бути поточні, депозитні, умовного зберігання (ескроу) та інші ра-
хунки, що відкриваються в банківських або інших фінансових установах суб’єкту деклару-
вання або члену його сім’ї відповідно до законодавства, що регулює діяльність таких уста-
нов.

Номери рахунків клієнтів банківських установ формуються за стандартом iBAN і мають 
такий вигляд (постанова Національного банку україни «Про запровадження міжнародного 
номера банківського рахунку (iBAN) в україні» від 28.12.2018 № 162):
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Номер індивідуального пенсійного рахунку учасника недержавного пенсійного фонду по-
винен мати таку структуру (розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Положення про про-
вадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду» від 03.12.2013 № 
4400): XXXXXXXX-VVVVVVVVVV, де

XXXXXXXX – код за ЄДрПОу фонду;

VVVVVVVVVV –

реєстраційний номер облікової картки платника податків (іден-
тифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб – плат-
ників податків та інших обов’язкових платежів учасника фонду), 
присвоєний учаснику (у разі його відсутності використовуються 
серія та номер іншого документа учасника фонду, визначеного п. 4 
розділу ІІІ згаданого вище Положення. Якщо при цьому загальна 
кількість знаків серії та номера такого документа буде менше ніж 
10, то попереду цих знаків додаються нулі).

Система функціонування фонду фінансування будівництва передбачає відкриття управи-
телем рахунку довірителю у системі обліку прав вимоги довірителів ФФБ (закон україни 
«Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та опера-
ціях з нерухомістю»).

у разі наявності на рахунках у банківських або інших фінансових установах грошових ко-
штів суб’єкта декларування або члена його сім’ї ці кошти підлягають відображенню в розді-
лі 12 «Грошові активи» декларації.

Слід розмежовувати право розпорядження банківським рахунком та право розпоряджа-
тись коштами на такому рахунку.

Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові доку-
менти, подається / надсилається особою (клієнтом) до банку під час відкриття поточного 
рахунку. Кількість розпорядників рахунку не обмежується (п. 9 розділу І Інструкції про по-
рядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків 
– резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління Національного банку 
україни від 12.11.2003 № 492).

розпорядження рахунками фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, які 
провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється за розпорядженням власника 
або за його дорученням на підставі довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріаль-
но. Довіреність може містити право довірених осіб відкривати / розпоряджатися / закри-
вати рахунки клієнта в банку (п. 9-1 розділу І Інструкції про порядок відкриття і закриття 
рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, 
затвердженої постановою Правління Національного банку україни від 12.11.2003 № 492).
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у блоці полів «Інформація про іншу фізичну або юридичну особу, яка має право розпо-
ряджатися таким рахунком або має доступ до індивідуального банківського сейфу (комір-
ки)» відображається інформація лише про іншу (крім власника рахунку) особу (осіб), яка 
має право розпоряджатись банківським рахунком і підписувати розрахункові документи. у 
разі наявності декількох осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають 
доступ до індивідуального банківського сейфу (комірки), у цьому блоці полів зазначається 
інформація про всіх таких осіб.

розпорядження коштами на банківському рахунку може відбуватись, зокрема, шляхом 
зняття готівки, поповнення рахунку, використання додаткової карти, відкритої до одного 
рахунку тощо.

Якщо власник рахунку (суб’єкт декларування або член його сім’ї) не визначав розпорядни-
ка(-ів) рахунку в рамках процедури, визначеної спеціальним законодавством, що регулює 
діяльність банків, то в полі «Тип особи» блоку полів «Інформація про іншу фізичну або 
юридичну особу, яка має право розпоряджатися таким рахунком або має доступ до індиві-
дуального банківського сейфу (комірки)» потрібно обрати позначку «Не застосовується». 
зазначати в цьому блоці полів дані власника рахунку не потрібно.

Блок полів «Інформація про іншу фізичну або юридичну особу, яка відкрила рахунок на 
ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї або уклала договір оренди індивідуально-
го банківського сейфу (комірки)» заповнюється виключно у випадку, якщо рахунок на ім’я 
власника (суб’єкта декларування, члена його сім’ї) відкрила інша особа.

Якщо рахунок відкрив особисто його власник, то в полі «Тип особи» вказаного вище блоку 
полів потрібно обрати позначку «Не застосовується».

Щоб відобразити наявність індивідуального банківського сейфа (комірки), треба в розді-
лі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у субʼєкта 
декларування або членів його сімʼї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» 
декларації:

 Î у полі «установа, в якій відкриті рахунки або зберігаються кошти чи інше майно» за-
значити інформацію про банківську установу, у якій міститься відповідний сейф (ко-
мірка);

 Î у полі «Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки)» обрати «Індиві-
дуальний банківський сейф»;

 Î у полі «Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки)» обрати по-
значку «Не застосовується».

за потреби варто зазначити відомості про особу, яка уклала договір оренди індивідуально-
го банківського сейфа (комірки), та/або особу (осіб), яка (які) має доступ до індивідуального 
банківського сейфа (комірки).
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3.1.14. ОсОБЛИВОстІ ДЕКЛАРУВАННЯ ФІНАНсОВИХ 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Відомості про фінансові зобов’язання зазначаються в разі, якщо розмір зобов’язання пере-
вищує 50 ПМ (п. 9 ч. 1 ст. 46 закону).

Фінансовими зобов’язаннями для цілей декларування є:

 Î отримані кредити;

 Î отримані позики;

 Î інші кошти, які були позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї іншими осо-
бами, зокрема поворотна безвідсоткова фінансова допомога;

 Î зобов’язання за договором лізингу;

 Î зобов’язання за договором страхування;

 Î зобов’язання за договором недержавного пенсійного забезпечення;

 Î несплачені податкові зобов’язання;

 Î інші зобов’язання, у тому числі ті, що виникли внаслідок укладених договорів (у де-
кларації потрібно зазначити, які саме).

Відомості про фінансові зобов’язання суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї за по-
зикою (кредитом) зазначаються за наявності хоча б однієї з таких умов:

1. розмір отриманої у звітному періоді позики (кредиту) перевищує 50 ПМ;

2. розмір зобов’язання за позикою (кредитом) на початок звітного періоду перевищує 
50 ПМ (у разі якщо позику (кредит) отримано в попередніх звітних періодах);

3. розмір зобов’язання за позикою (кредитом) на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ.

Відомості про зобов’язання за позикою (кредитом) за умов, вказаних у пунктах 2 та 3, зазна-
чаються незалежно від розміру зобов’язання, у тому числі за відсутності такого зобов’язан-
ня на кінець звітного періоду (пп. 1 п. 15 розділу ІV Порядку № 449/21).

Відомості про штраф / пеню за прострочення погашення позики (кредиту) включаються в 
розмір позики (кредиту).

Відомості про інші фінансові зобов’язання, у тому числі за договорами лізингу, страхуван-
ня, недержавного пенсійного забезпечення, зазначаються лише у разі, якщо їх розмір на 
кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ (пп. 2 п. 15 розділу ІV Порядку № 449/21).

Відомості про фінансові зобов’язання у вигляді «кредитних ліній до зарплатних банків-
ських карток» або аналогічні за змістом пропозиції в розділі 13 «Фінансові зобов’язання» 
декларації зазначаються у разі, якщо суб’єкт декларування / член його сім’ї у звітному пе-
ріоді одноразово скористалися кредитними коштами, розмір яких перевищує 50 ПМ (не-
залежно від погашення станом на кінець звітного періоду), або залишок заборгованості на 
останній день звітного періоду перевищив 50 ПМ.

за відсутності таких умов розмір коштів, якими суб’єкт декларування / член його сім’ї кори-
стувалися протягом звітного періоду, не сумуються.

Додатково в розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації – у разі 
якщо суб’єкт декларування у звітному періоді одноразово скористався кредитними кошта-
ми, розмір яких перевищує 50 ПМ.
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3.1.15. ОсОБЛИВОстІ ДЕКЛАРУВАННЯ ВИДАтКІВ тА 
ПРАВОЧИНІВ
у декларації зазначаються видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітному пе-
ріоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, 
володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, 
нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, зазначені в пунк-
тах 2–9 ч. 1 ст. 46 закону (п. 10 ч. 1 ст. 46 закону).

Видатками для цілей декларування є:

1. грошові кошти суб’єкта декларування, передані у зв’язку з правочином, вчиненим з 
метою:

a) придбання у власність, володіння, користування активів, зазначених у ч. 1 ст. 46 за-
кону, та/або послуг (наприклад, оплата навчання, лікування, косметичних, туристич-
них послуг тощо);

b) виконання договірних зобов’язань, у тому числі фінансових (боржником за зобов’я-
занням);

c) надання благодійної, матеріальної, фінансової допомоги;

d) фінансової підтримки політичної партії у формі внеску;

e) виконання рішення суду, яке набуло законної сили;

f) дарування (грошові кошти як подарунок);

2. майно суб’єкта декларування (за умови припинення права власності на нього), яке є:

a) засобом платежу відповідно до умов договору (наприклад, є предметом договору 
міни (бартеру));

b) матеріальною підтримкою політичної партії у формі внеску;

c) вкладом у статутний капітал товариства тощо.

у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації зазначаються відо-
мості лише про ті видатки, яким притаманні такі ознаки в сукупності (одночасно):

 Î їхній розмір (разовий видаток) перевищує 50 ПМ;

 Î їх здійснив суб’єкт декларування;

 Î видатки здійснено у звітному періоді.

Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та 
обов’язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (догово-
ри) (ст. 202 ЦК україни).

Односторонній правочин може створювати обов’язки лише для особи, яка його вчинила 
(для інших осіб лише у випадках, встановлених законом, або за домовленістю з цими осо-
бами), наприклад, дарування майна.

Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін, наприклад, 
купівля-продаж, обмін майна тощо.

Не будь-який правочин пов’язаний зі здійсненням видатку. Однак видаток завжди здійсню-
ється на підставі правочину.
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у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації правочини, які не 
спричинили разового видатку у звітному періоді, підлягають відображенню лише за наяв-
ності сукупно таких факторів:

 Î вартість предмета правочину перевищує 50 ПМ;

 Î правочин вчинено у звітному періоді;

 Î внаслідок цього правочину у суб’єкта декларування виникає або припиняється право, 
виникає фінансове зобов’язання.

Якщо правочин не спричинив видатку, у блоках полів щодо видатку потрібно обрати по-
значку «Не застосовується» (пп. 3 п. 16 розділу iV Порядку № 449/21).

Правочини, які не зумовлюють виникнення або припинення у суб’єкта декларування права 
власності, володіння чи користування на майно, нематеріальні та інші активи, у декларації 
не зазначаються. До таких правочинів належать, наприклад, складення заповіту (оскільки 
право на спадкування виникає в день відкриття спадщини, тобто після смерті заповідача 
або оголошення його померлим), правочини з відкладальною обставиною (щодо яких пра-
вові наслідки пов’язуються з настанням певної обставини).

Для зазначення відомостей у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» де-
кларації не має значення, перебуває відповідний актив у власності чи на іншому праві на 
кінець звітного періоду.

здійснені у звітному періоді видатки не сумуються (наприклад, на виконання 1 договору).

Водночас, якщо на виконання 1 договору (правочину) здійснено кілька видатків (платежів), 
кожен з яких перевищив 50 ПМ, то зазначаються відомості щодо цього правочину (неза-
лежно від вартості предмета правочину) та відомості про кожен із таких видатків.
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3.1.16. ОсОБЛИВОстІ ДЕКЛАРУВАННЯ РОБОтИ 
ЗА сУМІсНИЦтВОМ
у декларації зазначаються відомості про посаду чи роботу, що виконується або виконува-
лася за сумісництвом (п. 11 ч. 1 ст. 46 закону), а саме:

 Î дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором 
(контрактом);

 Î найменування юридичної особи чи прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної 
особи, у якої (яких) особа працює або працювала за сумісництвом, код у Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань юридичної особи, у якої (яких) особа працює або працювала у звітному 
періоді за сумісництвом.

Правове регулювання питань щодо роботи за сумісництвом здійснюється фізичною осо-
бою в межах трудових відносин.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом 
укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в 
установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним догово-
ром або угодою сторін (ч. 2 ст. 21 КзпП україни).

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної 
оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на 
тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, 
приватної особи) за наймом (п. 1 Положення про умови роботи за сумісництвом праців-
ників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства 
праці україни, Міністерства юстиції україни, Міністерства фінансів україни від 28.06.1993 
№ 43).

Трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, орга-
нізації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’я-
зується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, 
організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати 
працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання робо-
ти, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (ч. 1 
ст. 21 КзпП україни).

Контракт є формою трудового договору (ч. 3 ст. 21 КзпП україни).

у розділі 15 «робота за сумісництвом суб’єкта декларування» декларації потрібно відобра-
жати відомості про іншу роботу чи посаду, яку виконує (займає) суб’єкт декларування на 
підставі трудового договору (контракту), крім основної роботи, яка пов’язана з виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядування.
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3.1.17. ОсОБЛИВОстІ ДЕКЛАРУВАННЯ ЧЛЕНстВА 
В ОРГАНІЗАЦІЯХ тА ЇХ ОРГАНАХ
у декларації зазначається інформація про входження суб’єкта декларування до керівних, 
ревізійних чи наглядових органів громадських об’єднань, благодійних організацій, саморе-
гулівних чи самоврядних професійних об’єднань, членство в таких об’єднаннях (організаці-
ях) (п. 12 ч. 1 ст. 46 закону).

До об’єднань (організацій), членство (членство в органах) яких потрібно відображати в де-
кларації, належать:

1. об’єднання, на які поширюється дія закону україни «Про громадські об’єднання», а 
саме громадські організації та громадські спілки, які мають статус юридичної особи;

2. громадські організації роботодавців та їх об’єднання, на які поширюється дія закону 
україни «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»;

3. благодійні організації, які утворюються та діють відповідно до закону україни «Про 
благодійну діяльність та благодійні організації»;

4. самоврядні, саморегулівні організації (об’єднання), а саме некомерційні об’єднання 
фізичних та юридичних осіб, які здійснюють професійну діяльність на певному ринку 
чи в певній сфері діяльності. Йдеться, зокрема, про:

• саморегулівні об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та фондово-
го ринку,

• недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки,

• саморегулівні організації у сфері: архітектурної діяльності, землеустрою, само-
регулівну організацію учасників ринку електричної енергії україни, саморегулівні 
організації оцінювачів, аудиторів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, ке-
руючих санацією, ліквідаторів), діяльності сільськогосподарських дорадників і сіль-
ськогосподарських експертів-дорадників тощо;

5. самоврядні професійні організації (об’єднання), а саме об’єднання фізичних осіб, які 
здійснюють професійну діяльність, зокрема:

• Національна асоціація адвокатів україни,

• Нотаріальна палата україни,

• Асоціація приватних виконавців україни,

• Аудиторська палата україни.

• у декларації не зазначається членство (членство в органах) у таких організаціях 
(об’єднаннях):

• політичні партії;

• релігійні організації;

• професійні спілки;

• об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

• асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання;

• об’єднання юридичних осіб приватного права, які не є громадськими об’єднаннями;
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• органи суддівського, прокурорського самоврядування.

у декларації потрібно відобразити відомості про те, що суб’єкт декларування є членом На-
ціональної асоціації адвокатів україни (далі – НААу), навіть якщо право на заняття адвокат-
ською діяльністю зупинено.

усі особи, які мали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, стали члена-
ми НААу з моменту її державної реєстрації. Інші особи стають членами НААу з моменту 
складення присяги адвоката україни (ч. 6 ст. 45 закону україни «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність»).

НААу є недержавною некомерційною професійною організацією, яка об’єднує всіх адво-
катів україни та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського само-
врядування (ч. 1 ст. 45 закону україни «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

1. закон україни «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-Vii  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text 

2.

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження 
форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 23.07.2021 № 449/21  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-21#Text
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3.2. ПЕРЕВІРКА ДЕКЛАРАЦІЙ тА ВІДПОВІДАЛЬНІстЬ ЗА 
ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ 
КОРУПЦІЇ»
До повноважень Національного агентства, серед інших18, належить здійснення контролю 
та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце-
вого самоврядування (далі – декларація), проведення моніторингу способу життя суб’єктів 
декларування (п.  71 ч.  1 ст.  11 закону україни «Про запобігання корупції» (далі – закон)); 
здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної 
поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноваже-
них на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них 
осіб (п. 61 ч. 1 ст. 11 закону).

Стосовно декларацій Національне агентство проводить контроль:

1. своєчасності подання;

2. правильності та повноти заповнення;

3. логічний та арифметичний контроль (ч. 1 ст. 511 закону).

Національне агентство проводить також повну перевірку декларацій (ч. 2 ст. 511 закону).

Порядок проведення зазначених видів контролю, а також повної перевірки декларації ви-
значається Національним агентством (ч. 3 ст. 511 закону).

На уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення 
корупції державного органу, органу влади Автономної республіки Крим, органу місцево-
го самоврядування, а також юридичної особи публічного права, в яких відповідні суб’єкти 
декларування працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в орга-
ні конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), покладається обов’язок 
щодо перевірки факту подання декларацій. Про випадки неподання чи несвоєчасного по-
дання декларацій у визначеному законом порядку зазначені органи зобов’язані повідомля-
ти Національне агентство (ч. 1 ст. 512 закону, п. 3 Порядку перевірки факту подання суб’єк-
тами декларування декларацій відповідно до закону україни «Про запобігання корупції» 
та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки не-
подання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національ-
ного агентства від 06.09.2016 № 19).

Національне агентство також здійснює контроль своєчасності подання декларацій за влас-
ною ініціативою. Повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні:

1. достовірності задекларованих відомостей;

2. точності оцінки задекларованих активів;

3. ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів;

4. наявності конфлікту інтересів (ч. 1 ст. 513 закону, п. 1 розділу ІІ Порядку проведення 
повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 
29.01.2021 № 26/21 (далі – Порядок № 26/21)).

Повна перевірка проводиться щодо декларацій, відібраних Національним агентством у по-
рядку черговості на підставі оцінки ризиків (п. 2 розділу ІІ Порядку № 26/21, Порядок від-

18  Національне агентство наділене й іншими повноваженнями щодо здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, однак у межах 
цих роз’яснень вони не аналізуються.
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бору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого само-
врядування, для проведення їх повної перевірки та визначення черговості такої перевірки, 
затверджений наказом Національного агентства від 03.03.2021 № 144/21).

Під час проведення повної перевірки декларації Національне агентство здійснює пере-
вірку всіх відомостей, які зазначені або повинні бути зазначені в декларації відповідно до 
ст. 46 закону, з урахуванням усіх складових предмета повної перевірки, що визначені в п. 1 
розділу ІІ Порядку № 26/21.

результати здійснення вказаних заходів, якими встановлено порушення, свідчать про по-
рушення вимог антикорупційного законодавства.

Чинним законодавством також передбачено повноваження інших суб’єктів публічного 
права щодо перевірки факту подання суддями, прокурорами декларацій та відомостей, що 
містяться в них, у рамках, зокрема:

 Î атестаційної процедури;

 Î кваліфікаційного оцінювання осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, кандидатів на відповідні посади;

 Î дисциплінарного провадження.

Державні органи, органи влади Автономної республіки Крим, органи місцевого самовря-
дування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання 
суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали), декларацій та повідомляти На-
ціональне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій 
у визначеному ним порядку. Порядок здійснення такого контролю та порядок інформу-
вання Національного агентства про виявлені факти неподання або несвоєчасного подання 
декларацій визначаються Національним агентством (ст. 51-2 закону, наказ Національного 
агентства від 20.08.2021 № 539/21).

Якщо за результатами контролю встановлено, що суб’єкт декларування не подав деклара-
ції, Національне агентство письмово повідомляє такого суб’єкта про факт неподання де-
кларації, і суб’єкт декларування повинен протягом 10 календарних днів з дня отримання 
такого повідомлення подати декларацію в порядку, визначеному законом.

у разі неподання декларації суб’єктом декларування Національне агентство письмово по-
відомляє про це керівника відповідного органу та спеціально уповноважених суб’єктів у 
сфері протидії корупції.

у разі встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення в деклара-
ції недостовірних відомостей Національне агентство письмово повідомляє про це керів-
ника відповідного державного органу, органу влади Автономної республіки Крим, органу 
місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, у якому працює 
відповідний суб’єкт декларування (ч. 2 ст. 51-3 закону).

за подання недостовірних відомостей у декларації особа може притягатися до кримінальної, 
адміністративної та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

1. Відповідно до ст. 366-2 КК України:

• умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до 
декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 
2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, карається штрафом від 3000 до 
4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами 
на строк від 150 до 240 годин або обмеженням волі на строк до 2 років, з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
3 років;
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• умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до 
декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2000 
прожиткових мінімумів для працездатних осіб, карається штрафом від 4000 до 5000 
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами 
на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбав-
ленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

2. Відповідно до ч.  4 ст.  172-6 КупАП подання завідомо недостовірних відомостей у 
декларації тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 2500 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних відомостей у декла-
рації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, 
якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мі-
німумів для працездатних осіб.

3. у разі зазначення в декларації недостовірних відомостей, які відрізняються від до-
стовірних на суму до 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, до суб’єкта 
можуть бути застосовані заходи дисциплінарного впливу.

Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з коруп-
цією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у 
виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’яза-
ними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що при-
рівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у 
встановленому законом порядку (ч. 2 ст. 65-1 закону).

Суб’єктами адміністративної та кримінальної відповідальності за подання недостовірних ві-
домостей є особи, які відповідно до частин 1, 2 ст. 45 закону зобов’язані подавати декларацію.

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, підлягають внесенню до Єдиного державного ре-
єстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (реєстру ко-
рупціонерів).

за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в 
установі банку-нерезидента або про суттєві зміни в майновому стані передбачена адміні-
стративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (ст. 172-6 КупАП).

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, підлягають внесенню до Єдиного державного ре-
єстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (реєстру ко-
рупціонерів).

за неподання або несвоєчасне подання декларації передбачена кримінальна відповідаль-
ність за ст. 366-3 КК україни та адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 172-6 КупАП.

за умисне неподання суб’єктом декларування декларації передбачена кримінальна відпо-
відальність у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до 2 
років, або позбавлення волі строком на 1 рік, з позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років (ст. 366-3 КК україни).

за несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачена адміністративна 
відповідальність у вигляді накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (ст. 172-6 КупАП).
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Суб’єктами адміністративної або кримінальної відповідальності за неподання або несво-
єчасне подання декларації є особи, зазначені у п. 1, пп. «а» та «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 закону, які 
відповідно до частин 1, 2 ст. 45 закону зобов’язані подавати декларацію.

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, підлягають внесенню до Єдиного державного ре-
єстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (реєстру ко-
рупціонерів).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

1. закон україни «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-Vii  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text 

2. Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затверджен-
ня Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на ви-
конання функцій держави або місцевого самоврядування» від 29.01.2021 № 26/21  
https://nazk.gov.ua/uk/documents/nakaz-vid-29-01-2021-26-21

3. Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвер-
дження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декла-
рацій відповідно до закону україни “Про запобігання корупції” та повідом-
лення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки 
неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій» від 20.08.2021 № 539/21  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1303-21#Text
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3.3. МЕХАНІЗМ АНАЛІЗУ ДЕКЛАРАЦІЙ 
Відповідно до Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 31.08.2021 
№ 553/21 затверджено Порядок проведення контролю щодо повноти заповнення декла-
рації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Порядок визначає процедуру проведення Національним агентством з питань запобігання 
корупції контролю щодо повноти заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконан-
ня функцій держави або місцевого самоврядування.

Порядком передбачено проведення контролю щодо повноти заповнення декларації за 
складовими контролю:

1. первинний контроль щодо повноти заповнення декларації, що проводиться Націо-
нальним агентством за допомогою програмних засобів реєстру щодо всіх деклара-
цій;

Первинний контроль щодо повноти заповнення декларації проводиться шляхом порівнян-
ня відображених у декларації відомостей з відомостями інформаційно-телекомунікацій-
них і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з 
обмеженим доступом, інших джерел інформації.

2. вторинний контроль щодо повноти заповнення декларації, що проводиться Наці-
ональним агентством через уповноважених осіб щодо декларацій, включених до 
переліку декларацій від декларації з найвищим показником ступеня повноти відо-
мостей у декларації до декларації з найнижчим показником ступеня повноти відомо-
стей у декларації (далі – Перелік).

Вторинний контроль проводиться шляхом підтвердження або спростування уповноваже-
ними особами результатів первинного контролю щодо повноти заповнення декларації.

На підставі результатів порівняння, передбаченого абзацом першим пункту  2 розділу  ІІ 
Порядку, реєстр в автоматичному режимі розраховує показник ступеня повноти відомо-
стей у декларації.

за показником ступеня повноти відомостей у декларації формується перелік декларацій 
від декларації з найвищим показником ступеня повноти відомостей у декларації до декла-
рації з найнижчим показником ступеня повноти відомостей у декларації19.

До переліку не включається декларація:

 Î щодо якої проводиться повна перевірка;

 Î щодо якої складено у встановленому порядку довідку про результати проведення 
повної перевірки декларації;

 Î щодо якої проводиться вторинний контроль;

 Î щодо якої проведено контроль і складено відповідний акт;

 Î яку подано за інший період, ніж останній звітний рік;

 Î яка не є останньою поданою декларацією за той самий звітний рік.

Вторинний контроль проводиться, починаючи від декларацій, що мають найнижчий показ-
ник ступеня повноти відомостей у декларації. Обов’язки з проведення вторинного контро-
лю автоматизовано розподіляються між уповноваженими особами. Проведення контролю 

19  Показник ступеня повноти відомостей у декларації – розрахований програмними засобами Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – реєстр), числовий показник рівня обсягу і змісту відображених у декларації відомостей.
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не є перешкодою для проведення повної перевірки відповідної декларації.

Під час проведення контролю Національне агентство використовує такі джерела інфор-
мації:

1. інформаційно-телекомунікаційні і довідкові системи, реєстри, банки даних, у тому 
числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністрато-
ром) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, а також відкриті 
бази даних, реєстри іноземних держав, судові рішення, які набрали законної сили, 
індивідуальні правові акти, інші джерела, що можуть містити інформацію, яка має ві-
дображатись у декларації;

2. документи та/або інформація, надані суб’єктом декларування, стосовно декларації 
якого проводиться контроль, з власної ініціативи чи за запитом Національного агент-
ства;

3. документи та/або інформація, у тому числі з обмеженим доступом, що надходять 
(отримані) від державних органів, органів місцевого самоврядування, нотаріусів, 
суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, спе-
ціалістів, експертів, громадян та їх об’єднань, а також від державних та інших компе-
тентних органів влади іноземних держав;

4. всі наявні в Національному агентстві відомості;

5. інформація та/або документи, отримані від правоохоронних органів, у тому числі з 
матеріалів кримінальних проваджень, дозвіл на використання яких та посилання в 
документах Національного агентства на які наданий слідчим, детективом або проку-
рором відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу україни.

з метою проведення вторинного контролю уповноважена особа має право направляти за-
пити про надання документів чи інформації, у тому числі з обмеженим доступом, до дер-
жавних органів, органів влади Автономної республіки Крим, органів місцевого самовряду-
вання, нотаріусів, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових 
осіб, спеціалістів, експертів, громадян та їх об’єднань. зазначені суб’єкти зобов’язані надати 
запитувані Національним агентством документи (копії документів) чи інформацію упро-
довж 10 робочих днів з дня одержання запиту.

у разі неможливості одержання в межах строку проведення вторинного контролю необ-
хідних відомостей Національне агентство проводить вторинний контроль відповідно до 
наявних у нього відомостей, про що зазначається в акті про результати проведення контро-
лю щодо повноти заповнення декларації.

з метою проведення вторинного контролю уповноважена особа може направити відповід-
ному суб’єкту декларування запит з пропозицією надати письмові пояснення та/або копії 
підтвердних документів. Такий запит направляється суб’єкту декларування за допомогою 
програмних засобів реєстру або електронного чи поштового зв’язку.

Суб’єкт декларування має право надати або надіслати за допомогою програмних засобів 
реєстру чи електронного зв’язку пояснення, копії документів не пізніше ніж на 10 робочий 
день з дня отримання відповідного запиту Національного агентства.

Надані суб’єктом декларування письмові пояснення, копії підтвердних документів є обов’яз-
ковими до розгляду Національним агентством під час проведення вторинного контролю.

у разі ненадання суб’єктом декларування письмових пояснень, копій підтвердних доку-
ментів Національне агентство проводить вторинний контроль на підставі наявних відо-
мостей. Днем початку строку вторинного контролю вважається наступний робочий день 
за днем автоматизованого розподілу обов’язку щодо його проведення на уповноважену 
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особу. Вторинний контроль повинен бути завершений у строк не більше ніж 35 робочих 
днів з дня початку строку його проведення.

за результатами проведення контролю уповноважена особа складає та підписує акт про 
результати проведення контролю щодо повноти заповнення декларації у двох примір-
никах, один з яких після погодження відповідно до п. 3 розділу ІІІ Порядку надсилається 
суб’єкту декларування.

В акті про результати проведення контролю щодо повноти заповнення декларації містить-
ся така інформація:

 Î підстави для проведення контролю;

 Î дата початку та завершення строку проведення вторинного контролю;

 Î відомості про результати автоматизованого розподілу (повторного автоматизовано-
го розподілу, якщо він проводився);

 Î джерела інформації, використані під час проведення контролю;

 Î виявлені порушення з наведенням відповідного обґрунтування (за наявності);

 Î висновок за результатами контролю.

у разі виявлення за результатами проведення контролю ознак адміністративного право-
порушення, пов’язаного з корупцією, складення протоколу щодо якого віднесено до ком-
петенції Національного агентства та посадових осіб структурного підрозділу, який прово-
див вторинний контроль, уповноважена особа упродовж 3 робочих днів з дня, наступного 
за днем погодження акта, розпочинає збір даних для встановлення наявності підстав для 
складення протоколу про таке правопорушення відповідно до Кодексу україни про ад-
міністративні правопорушення. у разі наявності зазначених підстав уповноважена особа 
складає відповідний протокол і направляє його до суду в порядку, визначеному Кодексом 
україни про адміністративні правопорушення.

у разі виявлення за результатами проведення контролю ознак адміністративного правопо-
рушення, пов’язаного з корупцією, складення протоколу щодо якого віднесено до компе-
тенції інших органів, уповноважена особа, яка проводила вторинний контроль, упродовж 
5 робочих днів з дня, наступного за днем погодження акта, складає та підписує відповід-
ний обґрунтований висновок щодо виявлення ознак адміністративного правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, у двох примірниках.

Обґрунтований висновок містить таку інформацію:

 Î підстави для проведення контролю;

 Î дату початку та завершення строку проведення вторинного контролю;

 Î відомості про результати автоматизованого розподілу (повторного автоматизовано-
го розподілу, якщо він проводився);

 Î виявлені порушення, обґрунтування відповідних висновків, у тому числі посилання 
на матеріали, які стали підставою для висновку, та врахування пояснень суб’єкта де-
кларування (у разі їх надання);

 Î висновок за результатами контролю.

у разі виявлення за результатами проведення контролю ознак корупційного або пов’я-
заного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність, 
уповноважена особа, яка проводила вторинний контроль, упродовж 5 робочих днів з дня, 
наступного за днем погодження акта, складає та підписує відповідний обґрунтований ви-
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сновок у двох примірниках і разом із відповідними матеріалами надсилає до органу до-
судового розслідування з урахуванням положень ст.  216 Кримінального процесуального 
кодексу україни.

у разі виявлення за результатами проведення контролю ознак порушення вимог закону 
щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирів-
няних до них осіб, порушення інших вимог закону, що не тягнуть за собою адміністративну 
чи кримінальну відповідальність, уповноважена особа, яка проводила вторинний контроль, 
упродовж 3 робочих днів з дня, наступного за днем виявлення таких відомостей, передає 
таку інформацію та відповідні матеріали до відповідного структурного підрозділу апарату 
Національного агентства для розгляду питання щодо наявності підстав для вжиття заходів 
реагування.

у разі виявлення за результатами проведення контролю ознак незаконного збагачення, 
необґрунтованості активів, відображення недостовірних відомостей у декларації про ак-
тиви, які не були враховані програмними засобами реєстру під час проведення первинного 
контролю щодо повноти заповнення декларації, уповноважена особа, яка проводила вто-
ринний контроль, упродовж 3 робочих днів з дня, наступного за днем виявлення таких ві-
домостей, передає таку інформацію та відповідні матеріали до відповідного структурного 
підрозділу для розгляду питання щодо наявності підстав для проведення повної перевірки 
декларації.

у разі встановлення за результатами проведення контролю декларації відображення не-
достовірних відомостей у декларації Національне агентство письмово повідомляє про це 
керівника відповідного державного органу, органу влади Автономної республіки Крим, 
органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому 
працює відповідний суб’єкт декларування.

На офіційному вебсайті Національного агентства оприлюднюється акт про результати 
проведення контролю щодо повноти заповнення декларації упродовж 10 робочих днів з 
дня його погодження, а також інформація про те, чи було направлено обґрунтований ви-
сновок щодо виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, 
інші вжиті заходи реагування, крім конфіденційної інформації про фізичну особу та з до-
триманням вимог ст. 521 закону.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

1. Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції «Порядок проведен-
ня контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на ви-
конання функцій держави або місцевого самоврядування» від 31.08.2021 № 553/21
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3.4. АНАЛІтИКА.  
МЕтОД ОБЧИсЛЕННЯ NET WORTH ANALYSIS
робота щодо виявлення декларування недостовірної інформації починається зі складання 
профілю суб’єкта декларування. Профіль суб’єкта декларування містить у собі всю інфор-
мацію, наявну в доступних державних базах даних і реєстрах та відкритих джерелах.

Після складання профілю суб’єкта декларування та наповнення його всією необхідною ін-
формацією потрібно здійснити перевірку відображення всіх виявлених членів сім’ї, акти-
вів, зобов’язань, доходів тощо в електронній декларації суб’єкта декларування за відповідні 
роки.

Під час проведення роботи щодо виявлення декларування недостовірної інформації по-
трібно використовувати як прямі методи перевірки (тобто відповідність даних з державних 
реєстрів даним, відображеним в електронній декларації), так і непрямі (тобто виявлення 
приховування активів, використовуючи довірених осіб, пов’язаних фізичних та юридичних 
осіб тощо).

Перевірка розділів декларації

1. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування 

Основний спосіб приховування активів є не включення членів сім’ї або близьких осіб до 
цього розділу. Це дає змогу не відображати інформацію про їхні активи та статки у всіх 
наступних розділах декларації. Під час перевірки інформації про членів сім’ї суб’єкта де-
кларування доцільно використовувати інформацію про спільні подорожі суб’єкта деклару-
вання, спільне проживання за однією адресою тощо.

2. Об’єкти нерухомості 

Основними джерелами інформації, які дають змогу перевірити достовірність даних, відо-
бражених у цьому розділі, є Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Дер-
жавний земельний кадастр. Проста перевірка даних з електронної декларації суб’єкта де-
кларування та даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного 
земельного кадастру дає змогу виявити розбіжності. Водночас, у разі виявлення деклару-
вання недостовірної інформації щодо об’єктів нерухомого майна, потрібно перевіряти всі 
адреси, наявні в інших джерелах: адреси реєстрації ФОП, адреси, які вказуються під час 
реєстрації автомобілів, земельних ділянок. у разі наявності інформації щодо права власно-
сті суб’єкта декларування або членів його сім’ї на земельну ділянку доцільно за допомогою 
спеціальних інтернет-ресурсів, особливо засобів Google Maps, перевірити фотознімки та-
кої земельної ділянки, оскільки на ній може бути розташовано незадекларований будинок. 

3. Об’єкти незавершеного будівництва 

Основним джерелом інформації, яке дає змогу перевірити достовірність даних, відобра-
жених у цьому розділі, є Державний земельний кадастр. Визначивши кадастровий номер 
земельної ділянки за допомогою спеціальних інтернет-ресурсів, особливо засобів Google 
Maps, потрібно перевірити фотознімки такої земельної ділянки, оскільки на ній може бути 
розташовано об’єкт незавершеного будівництва. рекомендовано для такої перевірки вико-
ристовувати такі джерела: http://gisfile.com/map/, htps://newmap.land.gov.ua/, а також засто-
сунок Google Earth. Інформація щодо незавершеного будівництва також може міститися 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. На сайті Державної архітектур-
но-будівельної інспекції також може міститися інформація щодо отримання дозвільних 
документів на початок суб’єктом декларування або членами його сім’ї будівельних робіт.
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4. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів) 

Інформацію щодо цінного рухомого майна можна знайти в інтегрованій інформаційно-по-
шуковій системі АрМОр. Це стосується передовсім дороговартісної зброї, яка може бути 
у власності суб’єкта декларування або членів його сім’ї. Також у базі даних АрМОр може 
міститися інформація щодо подій, які вказують на володіння або користування цінним ру-
хомим майном (наприклад, викрадення чи пошкодження такого майна). Додатковими дже-
релами інформації щодо цінного рухомого майна, яке може перебувати у власності суб’єкта 
декларування або членів його сім’ї, є Державний реєстр обтяжень рухомого майна, Єдиний 
державний реєстр судових рішень.

5. Цінне рухоме майно – транспортні засоби 

Основним джерелом інформації, яке дає змогу перевірити достовірність даних, відобра-
жених у цьому розділі, є Єдиний державний реєстр МВС стосовно зареєстрованих тран-
спортних засобів та їхніх власників. До того ж тут може міститися інформація не тільки 
щодо транспортних засобів та їхніх власників, але й про адмінпротоколи, складені у разі 
порушень Правил дорожнього руху. Також тут можна знайти інформацію щодо довірених 
осіб, які мають право керувати/розпоряджатися автомобілем. Потрібно перевірити інфор-
мацію в Державному судновому реєстрі україни, реєстрі цивільних повітряних суден укра-
їни. 

6. Цінні папери 

Основним джерелом інформації, яке дає змогу перевірити достовірність даних, відображе-
них у цьому розділі, є база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

7. Корпоративні права та юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контр-
олером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї 

Основним джерелом інформації, яке дає змогу перевірити достовірність даних, відобра-
жених у цьому розділі, є Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – під-
приємців та громадських формувань. Також треба перевірити іноземні реєстри, що є у 
відкритому доступі, та спеціальні інтернет-ресурси. рекомендовано для такої перевірки 
використовувати такі джерела: https://opencorporates.com/, https://offshoreleaks.icij.org/.

8. Доходи, у тому числі подарунки 

Перевірити достовірність декларування доходів дають змогу дані, отримані від ДФС (але 
доступу до такої інформації у звичайного користувача немає). Також під час аналізу досто-
вірності декларування інформації про доходи потрібно брати до уваги всі виявлені право-
чини, відповідно до яких суб’єкт декларування або члени його сім’ї здійснювали операції з 
продажу активів (продаж авто, цінних паперів, частки корпоративних прав тощо).

9. Грошові активи 

Достовірність декларування грошових коштів можна перевірити лише аналітичним шля-
хом, оскільки немає будь-яких реєстрів чи баз даних. Недостовірність декларування гро-
шових коштів можна визначити завдяки порівнянню залишків задекларованих грошових 
коштів на кінець періоду та розміру отриманих доходів і здійснених видатків у досліджува-
ному періоді. Допомогти в аналізі декларування недостовірної інформації щодо грошових 
коштів може звичайне порівняння залишків задекларованих грошових коштів на кінець та 
початок досліджуваного періоду, доходів, отриманих протягом досліджуваного періоду, та 
правочинів щодо набуття та/або реалізації активів.

10. Фінансові зобов’язання 

Інформацію щодо фінансових зобов’язань суб’єкта декларування або членів його сім’ї мож-
на знайти, аналізуючи дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Дер-
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жавного реєстру обтяжень рухомого майна. Головним джерелом інформації в цьому випад-
ку буде Єдиний державний реєстр судових рішень.

11. Видатки та правочини суб’єкта декларування 

Для перевірки достовірності задекларованої інформації щодо видатків і правочинів по-
трібно взяти до уваги всю інформацію, яка стосується набуття та/або реалізації активів 
суб’єкта декларування. Також потрібно враховувати інформацію про доходи суб’єкта де-
кларування, які стосуються отримання/надання подарунків, позик тощо.

12. Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах 

Основним джерелом інформації, яке дає змогу перевірити достовірність даних, відображе-
них у цьому розділі, є Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підпри-
ємців та громадських формувань.

13. Перелік джерел інформації не є вичерпним і може бути доповнений.

Для перевірки вартості задекларованих активів можна використовувати орієнтовну рин-
кову вартість таких активів з відкритих інтернет-джерел. А для визначення вартості неру-
хомого майна доцільно послуговуватись інформацією з єдиної бази даних звітів про оцінку 
Фонду державного майна україни чи інформацією з копій договорів купівлі-продажу, які 
можуть міститися в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Для виявлення недостовірного декларування або фактів невідповідності видатків доходам 
потрібно застосовувати метод NET WORTH ANALYSiS. Можна використовувати спеціаль-
ні програмні засоби або таблиці розрахунків чи просто зробити нескладні обчислення за 
формулою.

рис. 3.2. Метод NET WORTH ANALYSiS
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3.5. ВІДПОВІДАЛЬНІстЬ ЗА КОРУПЦІЮ
Боротьба з корупцією – чи не найактуальніше завдання державної політики в останні роки. 
Передбачено такі види відповідальності в цій сфері та заходи, які можуть бути застосовані 
в разі виявлення необґрунтовано набутих активів.

1. Види відповідальності за корупцію

залежно від виду та масштабу корупційного діяння відповідальність може бути чотирьох 
видів:

 Î кримінальна (покарання у виді позбавлення або обмеження волі, штрафу, позбавлен-
ня права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю);

 Î адміністративна (стягнення у виді штрафу, конфіскації, позбавлення права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю);

 Î дисциплінарна (стягнення у виді догани або звільнення);

 Î цивільно-правова (відшкодування збитків, стягнення необґрунтованих активів).

2. Види правопорушень у сфері корупції

розмежовуючи правопорушення у сфері корупції, законодавець використовує два терміни: 
«корупційні правопорушення» та «правопорушення, пов’язані з корупцією».

Корупційне правопорушення обов’язково містить ознаки корупції (зокрема, використання 
службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди). за вчинення корупцій-
ного правопорушення передбачено притягнення до кримінальної відповідності.

Корупційні правопорушення, своєю чергою, теж можна розділити на два підвиди:

 Î протиправні діяння, які є корупційними лише у разі їх вчинення шляхом зловживан-
ня службовим становищем певними категоріями осіб, визначеними у ч. 3, 4 ст. 18 та 
примітці до ст. 364 КК україни. Такими є кримінальні правопорушення, передбачені 
статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 КК україни;

 Î протиправні діяння, які винятково містять у собі корупційну складову. Це кримінальні 
правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368, 368-3 – 369, 
369-2, 369-3 КК україни.

Найпоширенішими корупційними правопорушеннями є, зокрема:

 Î зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК україни);

 Î прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 
особою (ст. 368 КК україни);

 Î пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК 
україни).

Потенційно популярною видається скандальна стаття КК україни «Незаконне збагачен-
ня», яку нещодавно було визнано неконституційною та повернуто до кодексу в дещо іншій 
редакції.

залежно від складу кримінального правопорушення покарання варіюються від штрафу до 
позбавлення волі строком на 15 років. у багатьох випадках додатковим покаранням є позбав-
лення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.

Правопорушення, пов’язане з корупцією – це діяння, що не містить ознак корупції, однак 
порушує встановлені антикорупційним законодавством обмеження та заборони. за вчи-

149

ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ В БАЗАХ ДАНИХ 



нення таких правопорушень передбачено притягнення як до кримінальної, так і до адмі-
ністративної відповідальності. Все залежить від ступеня суспільної небезпечності діяння.

3. Розмежування кримінальної та адміністративної відповідальності за недекларування

Кримінальні правопорушення, пов’язані з корупцією, стосуються порушення вимог щодо 
декларування статків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місце-
вого самоврядування. До кримінальної відповідальності суб’єктів декларування може бути 
притягнуто за декларування недостовірної інформації (ст. 366-2 КК україни) та неподання 
декларації (ст. 366-3 КК україни).

Декларування недостовірної інформації

Кваліфікація дій особи як кримінального чи адміністративного правопорушення залежить 
від розміру незадекларованих статків:

 Î відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мініму-
мів для працездатних осіб (з 01.12.2021 – від 248 100 грн до 1 240 500 грн) – адміні-
стративна відповідальність за ч. 4 ст. 172-6 КупАП;

 Î відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 ПМ і більше (з 01.12.2021 – від 
1 240 500 грн) – кримінальна відповідальність за ст. 366-2 КК україни.

у разі декларування недостовірних відомостей до 100 прожиткових мінімумів для праце-
здатних осіб (з 01.12.2021 – до 248  100 грн) до суб’єкта можуть бути застосовані заходи 
дисциплінарного впливу.

НЕПОДАННЯ тА НЕсВОЄЧАсНЕ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ

за несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачена адміністративна 
відповідальність у вигляді накладення штрафу від 850 грн до 1700 грн (ст. 172-6 КупАП).за 
умисне неподання суб’єктом декларування декларації передбачена кримінальна відпові-
дальність у вигляді штрафу від 42 500 грн до 51 000 грн, або громадських робіт на строк від 
150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі строком 
на 1 рік, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до 3 років (ст. 366-3 КК україни).

через схоже формулювання постає логічне питання: коли «несвоєчасне подання» стає 
«неподанням»?

Щодо проблематики розмежування кримінальної та адміністративної відповідальності за 
неподання декларації висловились Венеційська комісія та ГД-І ради Європи. Відповідне 
пояснення було надано в терміновому висновку до законопроєкту №  4651, яким до КК 
україни було повернуто статтю щодо недекларування. зокрема, одноразове подання де-
кларації після встановленого терміну без поважних причин може бути покаране лише ад-
міністративним штрафом, накладеним Національним агентством з питань запобігання ко-
рупції (далі – НАзК). Навпаки, умисне ухилення від цього зобов’язання після нагадування, 
яке НАзК надсилає у разі пізнього подання декларації, може бути кваліфіковано як зліс-
не «саботування» обов’язку подати декларацію, що є злочином. Слово «умисне», вжите у 
ст. 366-3 КК україни та відсутнє у ст. 172-6 КупАП, вказує на цей напрямок. Якщо КК укра-
їни та КупАП тлумачити таким чином, то між ними не буде збігів, а отже ризику подвійної 
відповідальності.

Отже, за несвоєчасне подання декларації треба спочатку карати згідно з КупАП, і лише якщо 
державний службовець наполегливо відмовляється подавати декларацію після нагадування 
(і відсутні «вагомі причини», що виправдовують затримку), така поведінка може бути кваліфі-
кована відповідно до ст. 366-3 КК україни. І навіть у цьому останньому випадку позбавлення 
волі має залишатися крайньою мірою покарання у разі найбільш злісних порушень.
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залишається сподіватися, що саме таким напрямком буде йти суд, притягуючи до відпові-
дальності за порушення вимог щодо декларування статків посадовцями.

Окрім недостовірного декларування та недекларування, КупАП передбачає низку інших 
правопорушень, пов’язаних із корупцією, за яких посадовця може бути притягнуто до адмі-
ністративної відповідальності. Серед них:

 Î порушення обмежень стосовно сумісництва та суміщення з іншими видами діяльно-
сті (ст. 172-4 КупАП);

 Î порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (ст. 172-5 
КупАП);

 Î порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст.  172-7 
КупАП);

 Î незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням 
службових та інших визначених законом повноважень (ст. 172-8 КупАП);

 Î невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9 КупАП) та ін.

Адміністративна відповідальність за всі правопорушення, пов’язані з корупцією, полягає 
в застосуванні штрафу та додаткового стягнення у вигляді конфіскації грошей (винагоро-
ди, доходу), одержаних унаслідок адміністративного правопорушення, та/або позбавлення 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 1 рік.

Крім того, якщо особа вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’я-
зане з корупцією, однак рішенням суду її не позбавлено права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю, вона підлягає притягненню до дисциплінарної відповідаль-
ності (звільнення).

4. Цивільна конфіскація

Відносно недавно почав працювати ще один механізм контролю за законністю отримання 
статків високопосадовцями – так звана «цивільна конфіскація». у 2021 році було ухвалено 
перші судові рішення щодо стягнення необґрунтованого майна в дохід держави.

У чому полягає основна відмінність від кримінального переслідування?

По-перше, прокурору в суді не потрібно доводити склад злочину. Головне – вказати на 
факти, що доводять зв’язок чиновника з активами та неможливість отримання їх законним 
шляхом (різницю між їхньою вартістю та вказаними в декларації доходами).

По-друге, відсутня презумпція невинуватості. Тобто тягар доведення законності набуття 
активів у цивільному процесі покладається на посадовця.

чиї докази будуть переконливішими, той і виграв справу.

Ініціювати цивільний процес може прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури, а 
якщо відповідачами є самі працівники антикорупційних органів – прокурори Офісу Гене-
рального прокурора.

У яких випадках буде пред’являтися цивільний позов?

Цивільний позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави 
пред’являється щодо:

Активів, набутих після 28.11.2019 та якщо:

 Î різниця між вартістю необґрунтованих активів і законним доходом перевищує 
1 003 500 грн, але не досягає межі кримінальної відповідальності (до 7 377 500 грн);
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або

 Î різниця між вартістю необґрунтованих активів і законним доходом дає змогу при-
тягти до кримінальної відповідальності (від 7 377 500 грн), проте кримінальне прова-
дження, предметом злочину в якому були ці активи, закрито у зв’язку із:

 Î відсутністю достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді;

 Î набранням чинності законом, яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння, 
вчинене особою;

 Î смертю підозрюваного, обвинуваченого;

 Î неотриманням згоди держави, яка видала особу;

 Î закінченням строку досудового розслідування.

Доходів, отриманих від перелічених вище активів.

Крім того, після набрання законної сили рішенням суду про стягнення необґрунтовано 
отриманих активів чиновника, якого воно стосується, буде усунуто з посади.

Отже, поле боротьби з корупцією є доволі широким та охоплює майже всі види юридичної 
відповідальності. Проте на практиці не всі дії посадовців, поставлені їм у вину, справді міс-
тять склад правопорушення або злочину. Тому не завжди складений протокол або відкрита 
кримінальна справа у сфері корупції має наслідком притягнення особи до відповідальності. 
Однак потенційні негативні наслідки для подальшої кар’єри посадовця в будь-якому разі є 
доволі високими. за таких обставин надзвичайно важливими є проактивна позиція, допо-
мога кваліфікованого адвоката та належна стратегія захисту. Кожен кейс є індивідуальним 
і потребує комплексної експертизи й оцінювання з погляду актуальної судової практики20.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

1.

Кодекс україни про адміністративні правопорушення  
(Відомості Верховної ради української рСр (ВВр) 1984, додаток до № 51, ст. 1122 
(Вводиться в дію Постановою Верховної ради української рСр № 8074-10 від 
07.12.84, ВВр 1984, додаток до № 51, ст. 1123))

2. Кримінальний кодекс україни  
(Відомості Верховної ради україни (ВВр), 2001, № 25-26, ст. 131)

20  https://golaw.ua/ua/insights/publication/shho-zagrozhuye-za-porushennya-antikorupczijnogo-zakonodavstva/
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тЕМА 4. МЕтОДИ ЗБОРУ тА АНАЛІЗУ 
ІНФОРМАЦІЇ

4.1. МЕтОДИ РОЗсЛІДУВАННЯ
 Î Особистий пошук

 Î Оцінка корупційних ризиків у закріплених сферах відповідальності та інтерактивної 
перевірки наявності ознак корупційних злочинів у діяльності відповідних службових 
осіб

 Î Цільове вивчення публічних джерел

 Î Аналіз за напрямом зацікавленості

 Î збір та обробка інформації щодо визначеної сфери діяльності

 Î Аналіз діяльності визначеного об’єкта зацікавленості

 Î Дослідження економічної діяльності

 Î Аналіз публічних закупівель

 Î замовники / переможці процедур публічних закупівель

 Î Аналіз декларацій

 Î Активи, зобов’язання, видатки

 Î Збір інформації з доступних баз даних

 Î Встановлення зв’язків, трендів, аномалій

 Î зіставлення доступних даних

 Î Ідентифікація інформаційних прогалин

 Î Побудова та перевірка гіпотези

 Î Інтерпретація фактів навколишнього середовища

 Î Доповнена реальність

 Î Modus Operandi
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4.2. НОРМАтИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
РОЗсЛІДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ)
Кожен орган розробляє методики та інструкції опрацювання інформації в межах прове-
дення розслідування. зокрема, розслідування з виявлення активів проводить Національне 
агентство україни з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів.

Відповідно до пп. 1 п. 1. ст. 1 зу «Про Національне агентство україни з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»:

1. активи – кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накла-
дено арешт у кримінальному провадженні або які конфісковані за рішенням суду у 
кримінальному провадженні; 

2. виявлення активів – діяльність із встановлення факту існування активів, на які може 
бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Для виявлення активів, у тому числі прихованих, потрібно провести збір, обробку та аналіз 
інформації з усіх наявних БД з метою встановлення всіх наявних активів (у вигляді рухо-
мого й нерухомого майна, землі, лісових угідь, авто-, мото-, авіа-, суднотранспорту, цінних 
паперів, інших цінностей, що мають грошову вартість і використовуються їхніми власни-
ками для виплати своїх зобов’язань іншим фізичним чи юридичним особам), що належать 
фізичним (прямо або опосередковано) або юридичним особам (далі – ФО та ЮО), а саме:

 Î для встановлення кола осіб, що пов’язані родинними зв’язками або є підконтроль-
ними/пов’язаними ФО, потрібно провести аналіз баз даних і реєстрів ДрАЦС, ДМС, 
мережі Інтернет, Єдиного державного реєстру довіреностей, встановити спільні пе-
ретини з особами за допомогою системи АрКАН, отримання спільних доходів за до-
помогою інформації ДФС тощо;

 Î для встановлення юридичних осіб, у яких ФО або ЮО може виступати засновником/
бенефіціаром та/або власником прав на цінні папери, здійснюється аналіз баз даних 
ДФС («Податковий блок»), Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції україни та Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку для встановлення юридичних 
осіб, у яких ЮО може виступати засновником та/або власником прав на цінні папе-
ри;

 Î аналіз інформації у відкритих джерелах з метою встановлення інформації про юри-
дичних осіб-нерезидентів, у яких ФО та пов’язані з нею особи можуть значитись за-
сновником/директором/уповноваженою особою;

 Î аналіз баз даних ДФС («Податковий блок»), Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку з метою встановлення інформації про банківські рахунки та рахун-
ки в цінних паперах, відкриті на ім’я ФО та пов’язаних з нею осіб;

 Î аналіз інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Мініс-
терства юстиції україни та Державного земельного кадастру з метою встановлення 
об’єктів нерухомості, які перебувають у власності/користуванні/оренді/іпотеці тощо 
ФО та пов’язаних з нею осіб;

 Î аналіз інформації з БД «НАІС» ДДАІ МВС україни, реєстру цивільних повітряних 
суден україни Державної авіаційної служби україни, регістру судноплавства україни 
з метою встановлення об’єктів рухомого майна, які можуть бути у власності ФО та 
пов’язаних з нею осіб;
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 Î аналіз Єдиного реєстру довіреностей Міністерства юстиції україни, Єдиного дер-
жавного реєстру судових рішень тощо з метою встановлення інших активів, інфор-
мації про які немає в перелічених вище БД;

 Î аналіз реєстру обтяжень рухомого майна (ДрОрМ) з метою встановлення рухомого 
майна, на яке накладено обтяження тощо;

 Î аналіз джерел відкритої мережі Інтернет для встановлення кола пов’язаних осіб та 
активів, які можуть прямо або опосередковано належати ФО та ЮО;

 Î аналіз перетинів особи за допомогою системи АрКАН, а саме періодичності відві-
дування конкретної країни, що може свідчити про наявність активів, розміщених за 
кордоном;

 Î аналіз інформації, отриманої в межах надання міжнародної правової допомоги (у разі 
наявності).

за результатами проведеного аналізу формується звіт із відповідним розмежуванням ін-
формації за видами активів, які перебувають у власності пов’язаних з нею осіб.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

1.
закон україни «Про Національне агентство україни з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015 
№ 772-Viii
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4.3. ПІДГОтОВКА РЕЗУЛЬтАтУ ЗБОРУ, ОБРОБКИ 
тА  АНАЛІЗУ ЗНАЙДЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Ці рекомендації застосовуються під час проведення збору, обробки та аналізу знайденої 
інформації, зокрема у разі потреби документального оформлення, опису результатів об-
робки та аналізу інформації. 

Ці рекомендації мають на меті узагальнення порядку складання та окреслення типової 
форми аналітичної довідки для запровадження єдиних стандартів і підходів в оформленні 
результатів обробки та аналізу інформації.

Хоча нормативно-правова база з питань підготовки узагальненої довідки за результата-
ми обробки та аналізу інформації відсутня, в українському законодавстві існує норматив-
но-правове регулювання щодо збору, накопичення, збереження, особливостей викори-
стання та поширення інформації.

Нормативно-правове регулювання – це форма регулювання суспільних відносин у певній 
галузі відповідно до вимог і дозволів, що містяться в нормах права, тобто здійснюваний за 
допомогою юридичних засобів процес упорядкування суспільних відносин з метою забез-
печення певної сукупності соціальних інтересів, які потребують правового регулювання. 

Для наших цілей такими нормами права є, насамперед, Конституція та закони україни: 
«Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист інформації в інформацій-
но-телекомунікаційних системах», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про доступ 
до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про телекомунікації» та ін.

Не всі перелічені закони обов’язково повністю за своїм змістом призначені для регулю-
вання інформаційної діяльності, однак саме вони містять основні положення щодо збору, 
накопичення, збереження, особливості використання інформації тощо.

закон україни «Про інформацію» є одним з основних нормативно-правових актів у галузі 
регулювання інформаційних відносин в україні, у якому встановлено основні правові заса-
ди одержання, використання, поширення та зберігання інформації, а також систему інфор-
мації, її джерела, доступ до інформації та її охорону.

згідно зі ст. 2 цього закону основними принципами інформаційних відносин, зокрема й у 
діяльності правоохоронних органів, повинні бути правомірність одержання, використання, 
поширення, зберігання та захист інформації; її достовірність і повнота; захищеність особи 
від втручання в її особисте та сімейне життя. Враховуючи конституційні принципи, закон 
україни «Про інформацію» водночас допускає (п. 2 ст. 6) обмеження прав на інформацію 
в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності чи громадського порядку, для 
запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання ав-
торитету й неупередженості правосуддя.

закон україни «Про інформацію» у ст.  9 встановлює вичерпний список основних видів 
інформаційної діяльності: створення, збирання, одержання, зберігання, використання, по-
ширення, охорона і захист інформації – та розділяє інформацію за доступом на дві групи: 
відкриту та з обмеженим доступом.

Для регулювання нормативно-правових відносин, пов’язаних з опрацюванням інформації, 
що становить державну таємницю, засекречуванням, розсекречуванням її носіїв керуються 
положеннями закону україни «Про державну таємницю». Цим законом регулюються ос-
новні організаційно-правові заходи щодо охорони державної таємниці.

Важливе значення в сучасних умовах розвитку науково-технічного прогресу в діяльності 
правоохоронних органів має закон україни «Про захист інформації в інформаційно-теле-
комунікаційних системах». Цим нормативно-правовим актом встановлено основні засади 
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регулювання правових відносин щодо захисту інформації в автоматизованих системах з 
урахуванням умов дотримання прав власності громадян україни та юридичних осіб на ін-
формацію та права доступу до неї. Дія цього закону поширюється на будь-яку інформацію, 
що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Нормативно-правовим актом, який регулює інформаційну діяльність у Національному ан-
тикорупційному бюро україни, є закон україни «Про оперативно-розшукову діяльність». 
у норми цього закону закладено інформацію, яка визначає безпосередній зміст оператив-
но-розшукових заходів і є регулятором діяльності, спрямованої на отримання й ефективне 
використання оперативно-розшукової інформації для протидії злочинності.

згідно з п. 18 ст. 8 цього закону підрозділам, які здійснюють оперативно-розшукову діяль-
ність, надається право створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи.

Також важливим нормативно-правовим актом в інформаційній сфері є закон україни «Про 
доступ до публічної інформації», у ст. 5 якого передбачено, що доступ до інформації забез-
печується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації в офіційних 
друкованих виданнях; на офіційних вебсайтах у мережі Інтернет; на єдиному державному 
вебпорталі відкритих даних; на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом; на-
дання інформації за запитами на інформацію. 

Важливу роль у діяльності Національного бюро відіграє закон україни «Про захист персо-
нальних даних». Відповідно до ст. 4 цього закону Національне антикорупційне бюро укра-
їни у зв’язку зі специфікою своєї діяльності є суб’єктом відносин, пов’язаних із персональ-
ними даними, а це зобов’язує виконувати визначені ст. 6 та ст. 7 закону загальні та особливі 
вимоги до обробки персональних даних. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

1. Конституція україни. Із змінами, внесеними законами україни від 08.12.2004 
№ 2222-iV, від 01.02.2011 № 2952-Vi

2. закон україни «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-Xii 
3. закон україни «Про державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-Xii

4. закон україни «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних систе-
мах» від 05.07.1994 № 80/94-Вр (редакція станом на 15.06.2022)

5. закон україни «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 № 2135-Xii
6. закон україни «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-Vi
7. закон україни «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-Vi
8. закон україни «Про електронні телекомунікації» від 16.12.2020 № 1089-iX
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4.3.1. ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ сКЛАДАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ
Для проведення робіт зі збору, обробки інформації, її подальшого аналізу та складання за 
їх результатами аналітичного продукту виконавець має отримати від замовника (реципієн-
та) вхідні дані для забезпечення повноти та своєчасності виконання поставленого завдан-
ня. Це можуть бути дані про події та/або осіб (об’єкти), які можуть містити, зокрема:

 Î ідентифікаційні дані (у тому числі персональні);

 Î дані, що мають часові ознаки;

 Î дані, що мають геопросторові ознаки;

 Î дані, що мають кількісне, вартісне вираження (фінансові дані, дані про грошові тран-
закції, товари, цінні папери, рухоме та нерухоме майно, будь-які інші активи);

 Î дані, що мають якісне вираження;

 Î дані про зв’язки між подіями та/або особами (та/або об’єктами);

 Î інформацію з матеріалів кримінальних проваджень;

 Î інші дані, які, на думку замовника, потрібні для проведення інформаційно-аналітич-
ної роботи.

Для забезпечення достовірних результатів роботи вхідні дані повинні бути перевірені 
щодо їх коректності (наявності помилок) і достовірності. замовник повинен також надати 
інформацію щодо можливих обмежень використання визначених ним інформаційних ре-
сурсів і вхідних даних.

ПРОЦЕс ПІДГОтОВКИ РЕЗУЛЬтАтІВ ЗБОРУ, ОБРОБКИ тА АНАЛІЗУ 
ІНФОРМАЦІЇ (ДОВІДКИ)

Довідка надає реципієнту всебічний опис підстав, обставин, джерел, порядку та результа-
тів збору й аналізу інформації. за наслідками ознайомлення з довідкою в реципієнта має 
сформуватися вичерпне розуміння отриманих результатів аналізу інформації.

Довідка формується як основний продукт роботи зі збору, обробки та аналізу інформації, 
який генерується, проходячи всі основні фази (стадії) процесу кримінального аналізу, та 
складається з таких частин:

 Î загальний опис;

 Î висновки;

 Î інформація;

 Î гіпотези (за наявності);

 Î інформаційні прогалини;

 Î рекомендації;

 Î обмеження проведення аналізу (за потреби).
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рис. 4.1. Складники процесу кримінального аналізу

загальний опис

у цьому розділі описують зміст запиту або аналітичної ініціативи, тобто причин, що при-
звели до потреби проведення аналізу, зокрема:

 Î походження та обґрунтування запиту: 

 Î інформація із зовнішніх джерел;

 Î підозри (припущення, гіпотези);

 Î аномальне зростання корупційних злочинів;

 Î поява нових моделей корупції (корупційних схем);

 Î припущення щодо потенційних корупційних злочинів;

 Î інша інформація.

Також наводять інформацію про замовника (ініціатора):

 Î мета проведення аналізу;

 Î загальний опис кейсу, зокрема й об’єктів аналізу;

 Î методологія аналізу:

 Î інструменти;

 Î методи;
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 Î прийоми (техніки);

 Î етапи / опис процесу;

 Î джерела даних.

Обов’язково зазначають часовий період, який треба проаналізувати.

Висновки

у цьому розділі наводять прогнози, оцінки, розрахунки, висновки за результатами прове-
дення роботи зі збору, обробки та аналізу інформації, які базуються на:

 Î даних, наведених у довідці;

 Î даних запиту на проведення роботи зі збору, обробки та аналізу інформації;

 Î аналітичних пріоритетах;

 Î інформації про причини та передумови злочину.

Аналітична інформація

у цьому розділі наводять аргументи, на підставі яких зроблено висновки. Описують усі зі-
брані та ретельно перевірені дані, на підставі яких зроблено прогнози, оцінки, розрахунки. 
зібрану та оброблену інформацію наводять або в повному обсязі, або у вигляді вибірки з 
такої інформації залежно від запиту (потреб) реципієнта (замовника) або обсягу отрима-
них даних. Інформацію наводять для кожної з цілей (кожної події, особи, об’єкта) і подають 
у хронологічному порядку.

Гіпотези (за наявності)

у цьому розділі формулюють гіпотези, що базуються на:

 Î зібраній інформації;

 Î меті запиту;

 Î професійних уміннях і креативності аналітика;

 Î співпраці із замовником;

 Î застосованих аналітичних методах і прийомах;

 Î доступних інструментах;

 Î якості використаних джерел даних і рівні їх перевірки.

Інформаційні прогалини

у цьому розділі наводять інформацію про інформаційні прогалини та аспекти, що потре-
бують уточнення.

Рекомендації

у цьому розділі перелічують кроки, яких потрібно вжити реципієнту (замовнику) для пере-
вірки гіпотез і розв’язання кейсу.

Обмеження проведення аналізу (за потреби)

у цьому розділі наводять інформацію про труднощі, які виникли під час проведення аналізу.

Ця інформація буде корисною, насамперед, у разі споживання аналітичного продукту спе-
ціалістом у сфері кримінального аналізу під час імовірного продовження ним проведення 
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в майбутньому інформаційно-аналітичної роботи з кейсу.

Наприкінці довідки обов’язково зазначають дату її складання. за потреби до інформаційної 
довідки долучають розгорнуті результати у вигляді додатків: інформаційні таблиці, графіч-
на інформація (зв’язків, потоку товарів, телефонних з’єднань, діаграми послідовностей дій/
подій), мапи (просторовий аналіз діяльності, переміщення об’єктів (осіб, активів), телефон-
них абонентів); таблиці Excel, у яких використано різні аналітичні техніки (зведені таблиці, 
функції Excel, обчислення); тощо.

Ці аналітичні матеріали оформляють як додатки до аналітичної довідки.
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4.3.2. ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ сКЛАДАННЯ сХЕМИ 
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ (LINK CHART)
рекомендована послідовність дій для складання схеми взаємозв’язків така:

 Î збір даних/інформації;

 Î визначення основних об’єктів схеми;

 Î визначення взаємозв’язків між ними;

 Î складання попередньої схеми;

 Î уточнення та складання основної схеми.

Приклади зображення схеми взаємозв’язків наведено нижче.

рис. 4.2. Приклад візуалізації з використанням MS Word
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рис. 4.3. Приклад візуалізації з використанням iBM i2 Analyst’s Notebook 9

Крім того, для зображення великої кількості об’єктів на схемі можна використати аналітич-
ні продукти, як-от iBM i2 Analyst’s Notebook 9, із використанням специфікацій для імпорту 
вхідних даних (ЄДр, ЄрД тощо). у цьому випадку схема буде використовуватися виключно 
для аналізу інформації через величезну кількість об’єктів на ній. Для формування схеми, яка 
наочно відображатиме зв’язки між об’єктами, треба скопіювати результати попереднього 
аналізу на нову схему та зобразити об’єкти зліва направо. 
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4.3.3. ОсОБЛИВОстІ сКЛАДАННЯ сХЕМИ ПОтОКІВ 
(FLOW CHART)
Схема потоків (flow chart) використовується під час проведення інформаційно-аналітичної 
роботи для відображення на схемі напрямків руху грошових потоків та/або інших матері-
альних/нематеріальних цінностей. Напрямки руху зображуються відповідними стрілками. 

Аналіз потоків використовується для відстеження джерел походження та/або подальшо-
го руху грошових коштів (та/або інших матеріальних/нематеріальних цінностей) з метою 
встановлення їх основних відправників/отримувачів.

Схему потоків можна зображувати як схему зв’язків зі стрілками. Ця схема може бути про-
довженням схеми взаємозв’язків, проте з визначенням напрямку руху потоку цінностей 
(товарів, грошових коштів тощо). Приклад зображення схеми потоків наведено нижче.

рис. 4.4. Приклад візуалізації з використанням MS Word
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рис. 4.5. Приклад візуалізації з використанням iBM i2 Analyst’s Notebook 9

Крім того, для зображення великої кількості об’єктів на схемі потоків можна використа-
ти аналітичні продукти, як-от iBM i2 Analyst’s Notebook 9, із використанням специфікацій 
для імпорту вхідних даних (банківські виписки, ЄрПН, ВМД, телекомунікаційні з’єднання 
тощо). у цьому випадку схема буде використовуватися виключно для аналізу інформації 
через величезну кількість об’єктів на ній. Для формування схеми, яка наочно відображати-
ме зв’язки між об’єктами, треба скопіювати результати попереднього аналізу на нову схему 
та зобразити об’єкти зліва направо. 
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4.3.4. ОсОБЛИВОстІ сКЛАДАННЯ сХЕМИ ПОДІЙ 
(EVENT CHART, TIMELINE CHART)
Схема подій є відповідним інструментом для відображення пов’язаних між собою в часово-
му проміжку подій. Схема подій відображає послідовність розвитку подій так, щоб корис-
тувачу схеми було зрозуміло, що відбулося і в який проміжок часу. Схему подій потрібно 
сформувати на початковому етапі під час здійснення аналізу в кримінальному провадженні. 

загалом схема подій має складатися з таких компонентів:

 Î стислі описи подій містяться у фігурах (коло або прямокутник);

На одній діаграмі для відображення тих чи інших подій використовуються ті чи інші фігури. 
Опис події має бути стислим – не більше трьох-чотирьох слів.

 Î з’єднувальні лінії використовуються для позначення послідовності подій, тобто одна 
подія йде за іншою;

 Î дата та/або час, пов’язані з кожною подією, мають бути певним чином прив’язані до 
опису події – в межах фігури події, поруч із фігурою або прив’язані до неї.

Події, які за результатами аналізу не мають ключового значення в дослідженні, можна ви-
далити зі схеми, щоб уникнути скупчення занадто великого масиву інформації, так званого 
«інформаційного шуму».

Нижче наведено найпоширеніші зображення схеми подій.

рис. 4.6. Приклад візуалізації з використанням MS Word
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рис. 4.7. Приклад візуалізації з використанням iBM i2 Analyst’s Notebook 9
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тЕМА 5. OSINT ЗАКОРДОННИХ ДЖЕРЕЛ 

5.1. ОсОБЛИВОстІ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ У  
HTTPS://OFFSHORELEAKS.ICIJ.ORG/
Ці рекомендації підготовлено для ознайомлення з відкритим ресурсом (базою да-
них), що містить відомості про понад 700  тисяч компаній, які фігурують у розсліду-
ваннях Paradise Papers, Panama Papers, Offshore Leaks та Bahamas Leaks. В адресному 
рядку браузерів Mozilla Firefox, Google Chrome або internet Explorer вводимо адресу  
https://offshoreleaks.icij.org/.

рис. 5.1. Початкова сторінка https://offshoreleaks.icij.org/

Пошук можна здійснювати за юридичними та фізичними особами, за юрисдикціями та кра-
їнами. 

рис. 5.2. Пошуковий рядок
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здійснимо пошук за назвою «moonlight estates»21:

рис. 5.3. Пошуковий рядок із введеним значенням

за результатом пошуку вдалось ідентифікувати фізичну особу (Dr.Ayad H.Allawi).

рис. 5.4. результати пошуку за значенням

здійснимо пошук за цією особою:

21  Можна застосовувати Google-маски та критерії пошуку.
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рис. 5.5. Пошук за особою

у результаті отримуємо інтерактивну мапу зв’язків, інформацію про особу, пов’язані доку-
менти (скан-копії паспорта, реєстраційних документів тощо без ідентифікаційних номе-
рів).

рис. 5.6. результати пошуку за особою
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5.2. ОсОБЛИВОстІ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ  
У HTTPS://WWW.N-VESTIGATE.NET/
В адресному рядку браузерів Mozilla Firefox, Google Chrome або internet Explorer вводимо 
адресу https://www.n-vestigate.net/ 

Обравши з випадного списку країну (Country) «Грузія» та відповідний сектор (Sector), 
здійснимо пошук грузинського реєстру юридичних осіб.

рис. 5.7. Пошук за реєстром юридичних осіб певної країни
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Відкривши посилання на адресу офіційного реєстру підприємств Грузії:

рис. 5.8. результати пошуку за реєстром юридичних осіб певної країни
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5.3. ОсОБЛИВОстІ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ 

У HTTPS://OPENCORPORATES.COM/
В адресному рядку браузерів Mozilla Firefox, Google Chrome або internet Explorer вводимо 
адресу https://opencorporates.com/. Пошук можна здійснювати за назвою або за посадови-
ми особами, у критеріях також можна обрати юрисдикцію:

рис. 5.9. Пошуковий рядок із введеним значенням

здійснимо пошук, наприклад, «Evraz plc»:

рис. 5.10. результати пошуку за введеним значенням

Відображено реєстраційні дані, посадові особи з історією. Обсяг відомостей різнитиметь-
ся залежно від вимог юрисдикції, в якій компанія зареєстрована. за посиланням можна пе-
рейти до першоджерела, звідки зібрано відомості:
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рис. 5.11. результати пошуку за введеним значенням

у розділі Filings можна переглянути підвантажені документи (звітність, зміни посадових 
осіб тощо).

рис. 5.12. результати візуалізації завантажених документів

за посиланням «деталі документа» (details) можна переглянути джерело файлів, метадані 
та атрибути.
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5.4. ОсОБЛИВОстІ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ  
В РЕЄстРАХ росії
у росії пошук реєстрації компаній та підприємств, включно з приватними компаніями з 
обмеженою відповідальністю, OOO (ТОВ), є доволі прозорим.

Найкращі сайти для пошуку як за окремими особами (найкраще за їхнім ИНН), так і ком-
паніями:

 Î Sbis.ru

 Î Rusprofile.ru

 Î Zachestnybiznes.ru

 Î Kartoteka.ru

 Î List-org.com 

здійснювати пошук можна за:

 Î ИНН = идентификационный номер налогоплательщика (ідентифікаційний номер 
платника податків)

Існують унікальні ідентифікаційні номери як для фізичних осіб (дванадцять цифр), так і для 
організацій / підприємств (десять цифр).

Фактично кожен російський громадянин має унікальний ИНН, дещо схожий на номер со-
ціального страхування США.

 Î ОГрН = основной государственный регистрационный номер (реєстраційний номер 
компанії)

Присвоюється індивідуально кожній компанії.

Відрізняється від ИНН (індивідуального номера платника податку).

Є такі види юридичних осіб:

 Î ООО = общество с ограниченной ответственностью (ТОВ, мале, приватне підпри-
ємство);

 Î ОАО = открытое акционерное общество (акціонерна компанія, в тому числі така, що 
котується на біржі);

 Î зАО = непубличное акционерное общество (напівпрозорі, менші компанії).
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рис. 5.13. результати пошуку у https://www.rusprofile.ru/id/6928007

рис. 5.14. результати пошуку у https://sbis.ru/contragents/7719737879/771901001
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тЕМА 6. OSINT сОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

6.1. ЯК ПРАЦЮВАтИ В сОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
чого не варто робити під час реєстрації облікового запису

 Î Використовувати VPN під час реєстрації

 Î Використовувати випадкові рядки символів / цифр у своєму імені користувача або 
очевидно фіктивне ім’я / прізвище / день народження

 Î Використовувати фотографію безпосередньо з ThisPersonDoesNotExist.com

 Î Використовувати вкрадену фотографію знаменитості

 Î Використовувати віртуальний номер телефону для реєстрації

 Î Позначати місцезнаходження, далеке від вашого реального перебування (скажімо, 
стверджувати, що ви живете в Каракасі, реєструючись із загальнодоступного Wi-Fi 
у Лондоні)

Що варто робити під час реєстрації облікового запису

 Î Використовувати звичайне підключення (домашню мережу, загальнодоступний Wi-
Fi, стільникові дані) під час реєстрації [ви зможете використовувати VPN згодом]

 Î Використовувати вірогідне ім’я та прізвище користувача, день народження

 Î Використовувати фотографію (за можливості оригінал) кота, собаки чи людини [згід-
но з вашими етичними/правовими обмеженнями]

 Î Використовувати справжній номер телефону для реєстрації

 Î Позначати своє місцезнаходження за тим самим телефонним кодом вашого міста, що 
і з’єднання з Інтернетом (за можливості)

Загальні методи та поради

Наявність цифрової інформації у відкритих джерелах великою мірою залежить від куль-
тури / доступності Інтернету та особливостей регіону. Соціальні мережі в одних країнах 
набагато зручніше досліджувати, ніж в інших.

Потрібно оцінити, які соціальні мережі популярні в середовищі та країні вашого фігуранта? 
WhatsApp більш закритий, ніж Telegram, VK більш відкритий, ніж Facebook, і т. д.

Обов’язково треба ознайомитися із законодавством про захист даних і конфіденційність 
та культурою в цільовій країні. росія, наприклад, відкрита навстіж, Німеччина більш закрита, 
Америка десь посередині…

Навіть найобережніший і найвправніший користувач цифрових технологій мимоволі зали-
шає за собою слід, не усвідомлюючи цього.

177

ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ В БАЗАХ ДАНИХ 



6.2. ОсОБЛИВОстІ ВИКОРИстАННЯ  
HAVEIBEENPWNED.COM
Цей вебсайт дає змогу користувачам перевірити, чи викрадали дані з їхньої електронної 
скриньки.

Якщо відомо, що відбувається кібернапад чи злив даних, сайт повідомить, де обрана елек-
тронна адреса має вразливі місця.

Використовуйте цей ресурс, щоб побачити цифровий слід вашого фігуранта, знаючи лише 
його електронну адресу. Шукайте на цих сайтах за його обліковими записами, щоб знайти 
більше даних, від яких можете відштовхнутись у подальшому пошуку.

Спробуйте перевірити власні електронні адреси і дізнатись, чи викрадали ваші дані з дав-
но забутих облікових записів.

рис. 6.1. Приклад інтерфейсу
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6.3. ОсОБЛИВОстІ ВИКОРИстАННЯ  
NAMEHK.COM тА WHATSMYNAME.APP
Namechk.com та whatsmyname.app дають змогу швидко перевірити, чи використовується 
певне ім’я користувача на десятках вебсайтів.

Якщо ви знаєте ім’я користувача, яким користується ваш фігурант, введіть його на цих сай-
тах і пошукайте інші облікові записи, які могли вам і не спасти на думку.

Кожен сайт розкриває різні фрагменти інформації: на одних може значитись дата народ-
ження, на інших – зображення профілю тощо.

NAMECHK.COM

Пошукайте за загальним іменем користувача, яким ви користуєтесь зараз або мали в мину-
лому, – чи знайдуться покинуті облікові записи?

зверніть увагу, що, якщо ви хочете запустити другий пошук, вам доведеться оновити сто-
рінку.

рис. 6.2. Приклад результатів пошуку

зелений = ім’я користувача доступне (не використовується).

Не виділено = ім’я користувача використовується.

Остерігайтеся хибно позитивних значень.

рис. 6.3. Приклад результатів пошуку
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WHATSMYNAME.APP

рис. 6.4. Приклад результатів пошуку

 рис. 6.5. Приклад результатів пошуку
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6.4. ОсОБЛИВОстІ РОБОтИ ЗІ ЗЛИтИМИ ДАНИМИ
Якщо етичні та правові норми вашої роботи дозволяють, можете одразу перейти до злитих 
облікових даних.

Ви також можете визначити нові обліківки фігуранта, якщо він повторно використовував 
доволі характерний пароль.

Очевидно, що не всі готові йти на такий ризик.

Деякі сайти, де можна знайти злиті дані (більшість із них вимагає реєстрації або $): 

 Î intelx.io, 

 Î GhostProject.fr, 

 Î dehashed.com, 

 Î Spycloud. . .

Найяскравішим прикладом «наступання на граблі» є нехтування елементарними прави-
лами кібербезпеки серед хакерів Гру. 2018 року відбувся масовий злив у мережу даних з 
російських поштових скриньок, зокрема імен користувачів і паролів. зокрема, було злито 
дані поштової скриньки Дмітрія Бадіна, яку вичислили через його обліківку у Skype, на яку 
вийшли через його номер телефону, який отримали через дані, які він подав, реєструючи 
автомобіль. Він послуговувався паролем Badin1990. Після того як його персональні дані 
було викрадено разом з багатьма іншими, він змінив свій пароль Badin1990 на набагато 
безпечніший – Badin990.
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6.5. ОсОБЛИВОстІ РОБОтИ В INSTAGRAM
ПОШУКИ В INSTAGRAM

Заможні дітки з Instagram

злочинці та корупціонери навряд чи будуть відверто хизуватися своїми статками в соціаль-
них мережах. Однак їхні найближчі родичі можуть бути менш обережними.

В instagram є кілька груп, де діти багатіїв вихваляються своїми розкошами.

рис. 6.6. Приклад результатів пошуку

В instagram можна шукати за користувачем, місцезнаходженням чи хештегом.
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рис. 6.7. Приклад результатів пошуку

Пошук дописів за конкретним місцезнаходженням:

https://www.instagram.com/explore/locations/

рис. 6.8. Приклад результатів пошуку

Подивитись, за якими хештегами користувач (з відкритим профілем) стежить в instagram. 
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рис. 6.9. Приклад результатів пошуку
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Лайфхаки пошуку в instagram: шукаємо хештег в instagram на задану тему в Google:

site:instagram.com/explore/tags myyacht

Потрібно залогуватись в instagram, щоб ця функція працювала!

рис. 6.10. Приклад результатів пошуку

Шукаємо дописи в instagram на тему «мій новесенький ролекс»:

site:instagram.com intext:”my new rolex»

рис. 6.11. Приклад результатів пошуку
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6.6. ОсОБЛИВОстІ ВИКОРИстАННЯ FACEBOOK
Пошуки в групах 

Тепер є можливість шукати всередині груп Facebook (відкритих і тих, до яких ви належите).

рис. 6.12. Приклад результатів пошуку

Крок 1. Відшукайте групи, дотичні до вашого розслідування!

знайдіть відкриті групи Facebook з криптовалют, управління якими здійснюється з Лондо-
на, Англії.

рис. 6.13. Приклад результатів пошуку
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Крок 2. Продовжте пошук всередині групи

 

рис. 6.14. Приклад результатів пошуку
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Як знайти дописи з конкретного місця 
розташування? 

Щоб відшукати дописи з ключовим сло-
вом «фестиваль» та ті, які були позначені 
в Лондоні:

 Î введіть ключове слово та натисніть 
«шукати» (Search);

 Î перейдіть до «дописи» (Posts) та 
«прикріплено до місця» (tagged 
location).

рис. 6.15. Приклад результатів пошуку
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рис. 6.16. Приклад результатів пошуку

Щоб знайти особу на ім’я Маркус Мюл-
лер з Берліна:

1. Введіть у пошук Маркус Мюллер.

2. Перейдіть до розділу «Люди» та 
додайте потрібне місто.

Пошуки всередині категорії «Люди» 

Маркус з Берліна, який навчався в Технічному університеті Берліна (Technische Universität 
Berlin):

рис. 6.17. Приклад результатів пошуку
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ДОДАтОК 0.1. Посилання на джерела OSINT
0.1.1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ

Інструмент Посилання
Aol http://search.aol.com
Ask http://www.ask.com
Baidu http://www.baidu.com
Bing http://www.bing.com
Deeperweb http://deeperweb.com
Dothop http://dothop.com
DuckDuckGo https://duckduckgo.com
Ecosia https://www.ecosia.org
Entireweb https://www.entireweb.com
Factbites http://www.factbites.com
Gigablast http://gigablast.com
Goodsearch http://www.goodsearch.com
Google Search http://www.google.com
Google Advanced Search https://www.google.com/advanced_search  
Jive Search https://www.jivesearch.com  
Lycos http://www.lycos.com
MyWebSearch http://home.mywebsearch.com
SurfCanyon http://www.surfcanyon.com 
Teoma http://www.teoma.com
Wolfram Alpha http://www.wolframalpha.com
Yahoo! Search http://www.yahoo.com
Yandex https://www.yandex.com
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0.1.2. ВІЗУАЛЬНИЙ ПОШУК

Інструмент Посилання
Answer The Public https://answerthepublic.com
Carrot2 http://search.carrot2.org
Cluuz http://www.cluuz.com
Exalead http://www.exalead.com  
iSEEK  http://iseek.com
Yippy http://yippy.com
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0.1.3. НАЦІОНАЛЬНІ ПОШУКОВІ сИстЕМИ

Інструмент Посилання

1ste Keuze (Netherlands) http://www.eerstekeuze.nl
360 so (China) https://www.so.com
AEiOU (Portugal) http://www.aeiou.pt  
Alleba (Philippines) http://www.alleba.com
AnoKato (Greece) http://www.ano-kato.com
AONDE (Brazil) http://www.aonde.com
Apali! (Spain) http://www.apali.com  
Arabo (Algeria) http://www.arabo.com
Arama (Turkey) http://www.arama.com
Baidu (China) http://www.baidu.com
Baidu in English http://baiduinenglish.com
Daum (South Korea) http://www.daum.net
Deusu (Germany) https://deusu.de
Dive3000 (italy) http://www.dive3000.com/search
Editus.lu (Luxembourg) https://www.editus.lu
Eniro (Sweden) http://www.eniro.se
FineLib (Nigeria) http://www.finelib.com
Finna (Finland)  https://www.finna.fi
Fireball (Germany) https://fireball.de  
Freenet.de (Germany) http://suche.freenet.de  
Goo (Japan) http://www.goo.ne.jp
Gooru (Poland) http://www.gooru.pl
Hao123 (China) https://www.hao123.com
iranmehr (iran) http://www.iranmehr.com  
Jamasp (iran) http://www.jamasp.ir
KacMac (Syria) http://www.kacmac.com
Kvasir (Norway) http://www.kvasir.no  
Leit (iceland) http://leit.is  
Libero (italy) http://arianna.libero.it  
Lycos.fr (France)  http://www.lycos.fr  
Makupalat (Finland) https://www.finna.fi
Maven Search (israel) http://www.mavensearch.com  
MetaGer (Germany)  https://metager.de  
Mojeek (United Kingdom) https://www.mojeek.co.uk  
Mozbot (France) https://www.mozbot.com  
Najdsi (Slovenia) http://www.najdi.si
Nate (South Korea) http://www.nate.com  
Naver (South Korea) http://www.naver.com
Onet.pl (Poland) http://www.onet.pl
Orange (France) http://www.orange.fr
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Інструмент Посилання

Parseek (iran) http://www.parseek.com
Pipilika (Bangladesh) https://www.pipilika.com  
Raftaar (india) https://www.raftaar.in  
Raziskovalec (Slovenia)  http://www.raziskovalec.com
Rismoon (iran) http://www.rismoon.com  
Rootle (Russia) http://www.rootle.ru  
SAPO (Portugal) http://www.sapo.pt
Search.bg (Bulgaria) http://www.search.bg  
Search.ch (Switzerland) http://www.search.ch
Search Engine Colossus http://searchenginecolossus.com  
Search Lotto (United Kingdom) https://www.searchlotto.co.uk  
Seznam (Czech Republic) https://www.seznam.cz  
Shamrock (ireland) http://www.ireland-information.com/engine
Sina (China) https://www.sina.com.cn
Sogou (China) https://www.sogou.com
Surf (Slovakia) http://www.surf.sk  
Walla (israel) http://www.walla.co.il
Yam (Taiwan) http://search.yam.com  
Yandex (Russia) http://www.yandex.com
Yoodle (Switzerland) http://www.yoodle.ch
Yooz (iran) https://yooz.ir  
Vinden (Netherlands) https://www.vinden.nl
Qq.com (China) http://www.qq.com  
Zoznam (Slovakia)  https://www.zoznam.sk  
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0.1.4. ПОШУК сХОЖИХ сАЙтІВ

Інструмент Посилання
Find Similar Sites http://www.findsimilarsites.com
Google Similar Pages https://chrome.google.com/webstore/detail/google-similarpages/

pjnfggphgdjblhfjaphkjhfpiiekbbej
SimilarPages http://www.similarpages.com
SimilarSites http://www.similarsites.com
SimilarSiteSearch http://www.similarsitesearch.com
SitesLike http://www.siteslike.com

0.1.5. ПОШУКОВІ сИстЕМИ IOT

Інструмент Посилання
internet of Things Scanner https://iotscanner.bullguard.com  
Shodan https://www.shodan.io
Thingful https://www.thingful.net
ZoomEye https://www.zoomeye.org
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ДОДАтОК 0.2. соціальні медіа
0.2.1. ОсНОВНІ сОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Інструмент Посилання
Draugiem (Latvia) https://www.draugiem.lv  
Facebook http://www.facebook.com  
Facenama (iran) http://facenama.com  
Fediverse https://fediverse.party  
Flickr https://www.flickr.com  
Google+ https://plus.google.com  
instagram https://www.instagram.com  
kik https://www.kik.com  
Linkedin https://www.linkedin.com  
Mastodon https://mastodon.social
Meetup.com https://www.meetup.com  
Mixi (Japan) https://mixi.jp  
Odnoklassniki (Russia) http://ok.ru  
Periscope https://www.pscp.tv  
Pinterest http://www.pinterest.com
Qzone (China) http://qzone.qq.com
Reddit https://www.reddit.com
Snapchat https://www.snapchat.com
Swarm https://www.swarmapp.com  
Taringa (Latin America) http://www.taringa.net
Tinder https://www.gotinder.com 
Tumblr https://www.tumblr.com
Twitter https://twitter.com
VKontakte https://vk.com
Weibo (China) http://weibo.com
Xing https://www.xing.com
YouTube https://www.youtube.com

195

ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ В БАЗАХ ДАНИХ 



0.2.2. ПОШУК У РЕАЛЬНОМУ ЧАсІ, ПОШУК У сОЦІАЛЬНИХ МЕДІА 
тА ЗАГАЛЬНІ ІНстРУМЕНтИ сОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

Інструмент Посилання
360 social.me https://www.360social.me
Agora pulse https://www.agorapulse.com
AiDR http://aidr.qcri.org
Audiense https://www.audiense.com
Bloopish http://bloopish.com  
Brand24 https://brand24.com
Brandwatch https://www.brandwatch.com
Buffer https://buffer.com
Buzzsumo http://buzzsumo.com
CrowdTangle Link Checker https://chrome.google.com/webstore/detail/

crowdtanglelink-checker/klakndphagmmfkpelfkgjbk
imjihpmkh  

Custom Communities Search https://inteltechniques.com/osint/communities.html  
Custom Social Networks Search https://inteltechniques.com/osint/social.networks.

html
Cyfe http://www.cyfe.com
Falcon https://www.falcon.io
Flumes http://flumes.com
Gaddr https://gaddr.me
Geocreepy http://www.geocreepy.com та https://n0where.net/

creepy  
Geofeedia https://geofeedia.com
Hootsuite http://hootsuite.com
HowSociable http://www.howsociable.com
Hashtatit http://www.hashatit.com
Keybase https://keybase.io  
Keyhole http://keyhole.co
Klear http://klear.com
Kred http://kred.com
ManyContacts Mail Check https://www.manycontacts.com/en/mail-check  
Mention https://mention.com
MustBePresent http://mustbepresent.com
Netlytic https://netlytic.org
Netvibes http://www.netvibes.com
NUVi https://www.nuvi.com
OpinionCrawl http://www.opinioncrawl.com
Profilr https://www.profilr.social/search/jsmith
Pulsar https://www.pulsarplatform.com  
Rival iQ https://www.rivaliq.com
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Інструмент Посилання
RSS Social Analyzer https https:://chrome.google.com/webstore/detail/rss-

socialanalyzer/ncmajlpbfckecekfamgfkmckbpihjfdn
?hl=en

Samdesk https://www.samdesk.io  
Sendible https://www.sendible.com
Smaller Social Networks Search https://inteltechniques.com/osint/smaller.social.

networks.ht ml  
SocialBakers http://www.socialbakers.com
SocialBlade http://socialblade.com
Social DownORNot http://social.downornot.com
Socialhome https://socialhome.network  
Social Media Monitoring Solutions http://wiki.kenburbary.com/social-meda-monitoring-

wiki
Social Mention http://socialmention.com
Social Sear.ch http://www.socialsear.ch  
Social Searcher http://www.social-searcher.com
SproutSocial https://sproutsocial.com
Storyful Multisearch https://chrome.google.com/webstore/detail/

storyfulmultisearch/

hkglibabhninbjmaccpajiakojeacnaf?hl=en  
Tagboard https://tagboard.com
Trackur http://www.trackur.com
UnionMetrics https://unionmetrics.com
UVRX http://www.uvrx.com/social.html
Visibrain https://www.visibrain.com  
Webometric http://lexiurl.wlv.ac.uk
Zoho Social https://www.zoho.com/social/social-media-

monitoring.html
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0.2.3. ІНстРУМЕНтИ сОЦІАЛЬНИХ МЕДІА: FACEBOOK

Інструмент Посилання
Agora Pulse http://barometer.agorapulse.com
Aware Online Facebook Graph Search https://www.aware-online.com/tips-voor-osint/

facebookgraph-search/  
Bulk Facebook iD Finder http://seotoolstation.com/bulk-facebook-id-

finder  
Commun.it http://commun.it
Custom Facebook Tools https://inteltechniques.com/osint/facebook.html
Deturl.com Video Download http://deturl.com/www.youtube.com/

watch?v=uqnqLrakxY8
DownFacebook http://www.downfacebook.com
Dredown http://www.dredown.com
Expand All Facebook Comments http://com.hemiola.com/2015/08/29/expand-all
ExtractFace http://le-tools.com/ExtractFace.html#download
Facebook Like Checker http://www.fblikecheck.com  
Facebook Livemap https://www.facebook.com/livemap
Facebook People Search https://www.facebook.com/people-search.php
Facebook Search https://search.fb.com
Facebook Search Tool http://netbootcamp.org/facebook.html
Facebook Search Tools https://inteltechniques.com/osint/facebook.html  
Facebook Video Downloader http://fbdown.net
Fanpage Karma http://www.fanpagekarma.com
FB Down https://www.fbdown.net  
FB Scan Tool http://pitoolbox.com.au/facebook-tool  
Fb-sleep-stats https://github.com/sqren/fb-sleep-stats
Find my Facebook iD http://findmyfbid.com
Graph Tips http://graph.tips
LikeAlyzer http://likealyzer.com
Lookup-iD https://lookup-id.com
Peoplefindthor https://www.peoplefindthor.dk
SaveVideo http://savevideo.me
SearchisBack https://searchisback.com
Signal https://signal.fb.com
Socialider Facebook Search https://www.socialider.com/fbsearch
Social Fixer for Facebook https://chrome.google.com/webstore/detail/

social-fixer-forfacebook/ifmhoabcaeehkljcfclfiie
ohkohdgbb?hl=en  

Socialsearching http://socialsearching.info/#/fb
Socmint Tools http://socmint.tools
StalkFace https://stalkface.com  
Stalkscan https://stalkscan.com
Wallfux https://www.wallflux.com
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Інструмент Посилання
Who posted what? https://whopostedwhat.com  
Wolfram Alpha Facebook Report http://www.wolframalpha.com/

input/?i=facebook+report
YouTube Comment Scraper http://ytcomments.klostermann.ca
Zesty Facebook Search http://zesty.ca/facebook
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0.2.4. ІНстРУМЕНтИ сОЦІАЛЬНИХ МЕДІА: GOOGLE+

Інструмент Посилання
CircleCount http://www.circlecount.com
Google Plus Search http://googleplussearch.chromefans.org
Lakako https://www.lakako.com/google-plus
PlusFeed http://plusfeed.frosas.net

0.2.5. ІНстРУМЕНтИ сОЦІАЛЬНИХ МЕДІА: INSTAGRAM

Інструмент Посилання
Blocked and Banned instagram Hashtag 
Search

http://thedatapack.com/tools/blocked-hashtag-
search  

Chrome iG Story https://chrome.google.com/webstore/detail/
chromeig-story/bojgejgifofondahckoaahkilneffhmf  

Commun.it https://commun.it
Custom instagram Search Tools https://inteltechniques.com/osint/instagram.html  
DownloadGram https://downloadgram.com  
Find instagram User iD https://codeofaninja.com/tools/find-instagram-

user-id
Gramrix https://gramrix.com  
Hashtagify http://hashtagify.me
Helper Tools for instagram https://chrome.google.com/webstore/detail/

helpertools-for-instagra/hcdbfckhdcpepllecbkaaoj
fgipnpbpb  

iconosquare  http://iconosquare.com
imgToon https://imgtoon.com  
ink361 http://ink361.com
instagram User iD Finder https://www.otzberg.net/iguserid/index.php
instagram Search Tool http://netbootcamp.org/instagram.html  
instagram User iD http://www.ershad7.com/instagramUseriD
instaLooter https://github.com/althonos/instaLooter  
iNSTATAGZ http://instatagz.com  
instidy http://instidy.com  
Keyhole http://keyhole.co  
Lakako https://www.lakako.com  
Mininsta http://mininsta.net
mulpix https://mulpix.com  
Mundimago Search People http://www.mundimago.com/profile/search  
Picbear http://picbear.com  
Picodash https://www.picodash.com
Pictame http://www.pictame.com  
SnapMap https://snapmap.knightlab.com  
Social Rank https://www.socialrank.com
Someture http://someture.com
tailwind https://www.tailwindapp.com  
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Інструмент Посилання
Tofo.me https://tofo.me
Vibbi instagram Web Viewer https://vibbi.com/viewer
Webstagram https://web.stagram.com/search  
Websta  http://websta.me
Worldcam http://worldc.am
Yooying https://www.yooying.com
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0.2.6. ІНстРУМЕНтИ сОЦІАЛЬНИХ МЕДІА: TWITTER

Інструмент Посилання
AccountAnalysis https://accountanalysis.lucahammer.com
AllDeletedTweets From Politicians https://politwoops.com/countries
AllMyTweets https://www.allmytweets.net/connect
Audiense https://audiense.com  
Backtweets  http://backtweets.com
Birdwatcher https://n0where.net/twitter-osint-framework  
Blue Nod http://bluenod.com
Botcheck.me https://botcheck.me  
Botometer https://botometer.iuni.iu.edu  
Burrrd https://burrrd.com  
BU-TCAT http://www.bu.edu/com/research/bu-tcat/#left-

sidebar  
Charm http://charm.benapps.net  
Chorus http://chorusanalytics.co.uk/chorus/request_

download.php  
Commun.it http://commun.it
COSMOS http://socialdatalab.net/software  
Custom Twitter Tools https://inteltechniques.com/menu.html  
Deadbird https://keitharm.me/project/deadbird  
Discover Text https://discovertext.com  
DMi-TCAT https://github.com/digitalmethodsinitiative/dmi-

tcat  
Doesfollow https://doesfollow.com
Download Twitter Video http://www.downloadtwittervideo.com  
Echosec https://app.echosec.net
Fake Follower Check https://fakers.statuspeople.com
First Tweet http://ctrlq.org/first
FlipFeed https://flipfeed.media.mit.edu
Foller.me http://foller.me
Followerwonk  http://followerwonk.com
Followthehashtag http://www.followthehashtag.com  
GeoSocial Footprint  http://geosocialfootprint.com  
Geotweet http://geotweet.altervista.org  
GetTwitteriD http://gettwitterid.com
Gigatweeter http://gigatweeter.com
HappyGrumpy https://www.happygrumpy.com
Hashtagify http://hashtagify.me
Hashtags.org http://www.hashtags.org
inTweets http://intweets.com
Jooicer https://jooicer.com  
Keyhole http://keyhole.co
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Інструмент Посилання
Klear https://klear.com
Lakako https://www.lakako.com/twitter  
Lazqa http://www.lazqa.com  
ManageFlitter http://manageflitter.com
MentionMapp http://mentionmapp.com
My Twitter iD http://mytwitterid.com
nowTweets http://nowtweets.com
OneMillionTweetMap http://onemilliontweetmap.com
Quarter tweets http://qtrtweets.com/twitter
Queryfeed https://queryfeed.ne t
RiteTag https://ritetag.com
SaveVideo http://savevideo.me  
Sentiment140 http://www.twittersentiment.appspot.com
Silver Bird https://chrome.google.com/webstore/detail/

silverbird/ encaiiljifbdbjlphpgpiimidegddhic?hl=
en

Sleeping Time http://sleepingtime.org
SnapBird http://snapbird.org
Social Bearing http://www.socialbearing.com
Social Rank First Follower http://socialrank.com/firstfollower
SocioViz http://socioviz.net  
Spoonbill https://spoonbill.io
Tagboard https://tagboard.com  
Tagdef https://tagdef.com
TAGS https://tags.hawksey.info
Thread Reader https://threadreaderapp.com  
Tinfoleak https://tinfoleak.com
Treeverse https://chrome.google.com/webstore/detail/

treeverse/aahmjd adniahaicebomlagekkcnlcila
Trends24 http://trends24.in
TrendsMap http://trendsmap.com
Twayback Machine http://staringispolite.github.io/twayback-machine  
Twazzup http://www.twazzup.com
twbirthday http://twbirthday.com
TwChat http://twchat.com
TWDOWN https://twdown.net  
TweepDiff http://tweepdiff.com  
Tweeple Search https://tweeplesearch.com  
Tweepsect http://tweepsect.com
Tweepsmap http://tweepsmap.com  
Tweet Archiver https://chrome.google.com/webstore/detail/ 

twitterarchiver/pkanpfekacaojdncfgbjadedbggbbp
hi?hl=en
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Інструмент Посилання
TweetArchivist http://www.tweetarchivist.com
Tweetbeaver https://tweetbeaver.com
Tweet Chat http://www.tweetchat.com
TweetDeck https://www.tweetdeck.com
TweeteriD https://tweeterid.com  
TweetMap http://mapd.csail.mit.edu/tweetmap
TweetMap https://www.mapd.com/demos/tweetmap
Tweet Mapper https://keitharm.me/projects/tweet
Tweetpaths http://www.tweetpaths.com
TweetPsych http://tweetpsych.com
Tweetreach  http://tweetreach.com
Tweets_analyzer https://github.com/x0rz/tweets_analyzer  
TweetStats http://www.tweetstats.com
Tweet Tag http://www.tweet-tag.com
TweetTunnel http://tweettunnel.com
Twellow  http://www.twellow.com
Tweriod http://www.tweriod.com  
Twiangulate http://www.twiangulate.com
Twicsy  http://twicsy.com
Twilert http://www.twilert.com
Twime http://www.twimemachine.com
Twint https://github.com/haccer/twint  
Twimap https://twimap.com  
Twipho http://www.twipho.net
TwiSSR http://www.twissr.com  
Twitonomy  http://www.twitonomy.com
TwitRSS https://twitrss.me
Twitter Account Details http://www.twitteraccountsdetails.com  
Twitter Advanced Search https://twitter.com/search-advanced?lang=en
Twitter Audit https://www.twitteraudit.com
Twitter BFTD https://github.com/misterch0c/twitterBFTD
Twitter Chat Schedule http://tweetreports.com/twitter-chat-schedule
Twitter Counter http://twittercounter.com
Twitterfall http://twitterfall.com
Twitter List Copy http://projects.noahliebman.net/listcopy/index.

php
Twitter Search http://search.twitter.com
Twitter Search Tools https://inteltechniques.com/menu.html
Twlets http://www.twlets.com  
Twopcharts http://twopcharts.com  
twoogel http://twoogel.com
twXplorer https://twxplorer.knightlab.com

204

ПОСІБНИК



Інструмент Посилання
TWUBS Twitter Chat http://twubs.com/twitter-chats
unfollowgram https://unfollowgram.com  
Video Downloader for Twitter http://www.downloadtwittervideo.com
Warble https://warble.co
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0.2.7. ІНстРУМЕНтИ сОЦІАЛЬНИХ МЕДІА: VKONTAKTE

Інструмент Посилання
Дезертир http://vk.com/app3046467
Barkov.net http://vk.barkov.net
Find Face http://findface.ru
Report Tree http://dcpu.ru/vk_repost_tree.php
Social Stats http://socialstats.ru
SnRadar http://snradar.azurewebsites.net  
Spotlight http://spotlight.svezet.ru
Target Hunter https://targethunter.net
Target Log http://targetolog.com
VK5 http://vk5.city4me.com
VK Community Search http://vk.com/communities 
VK Parser http://vkparser.ru 
VK People Search http://vk.com/people
VK to RSS Appspot http://vk-to-rss.appspot.com 
vMetaDate https://gist.github.com/

cryptolok/8a023875b47e20bc5e64b a8e27294261

0.2.8. ІНстРУМЕНтИ сОЦІАЛЬНИХ МЕДІА: LINKEDIN

Інструмент Посилання
Custom Linkedin Search by 
Country 

https://inteltechniques.com/osint/linkedin.country.html

Dux-Soup http://www.dux-soup.com  
Find Anyone’s Email https://chrome.google.com/webstore/detail/find-

anyones-emailcontac/jjdemeiffadmmjhkbbpglgnlgeafo
mjo

FTL https://chrome.google.com/webstore/detail/ftl/
lkpekgkhmldknbcg jicjkomphkhhdkjj?hl=en-GB

Linkedin2username https://github.com/initstring/linkedin2username  
Linkedin Guest Browser https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/

linkedin-guestbrowser
Raven https://github.com/0x09AL/raven
Scrapedin https://github.com/dchrastil/Scrapedin
socilab http://socilab.com  
the-endorser https://github.com/eth0izzle/the-endorser
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0.2.9. ІНстРУМЕНтИ сОЦІАЛЬНИХ МЕДІА: TELEGRAM

Інструмент Посилання
Save-telegram-chat-history https://github.com/pigpagnet/save-telegram-chat-history  
Telegram Channels Catalog https://tchannels.me  
Telegram Search http://tsear.ch  

0.2.10. ІНстРУМЕНтИ сОЦІАЛЬНИХ МЕДІА: WHATSAPP

Інструмент Посилання
WhatsAllApp https://github.com/LoranKloeze/WhatsAllApp  
WhatsApp Fake Chat http://www.fakewhats.com/generator  
Whatsfoto https://github.com/zoutepopcorn/whatsfoto  

0.2.11. ІНстРУМЕНтИ сОЦІАЛЬНИХ МЕДІА: SKYPE

Інструмент Посилання
CyberHub Resolver http://cyber-hub.net/resolver.php  
Web Resolver https://webresolver.nl  

0.2.12. ІНстРУМЕНтИ сОЦІАЛЬНИХ МЕДІА: SNAPCHAT

Інструмент Посилання
FindMySnap http://findmysnap.com  
snapdex https://www.snapdex.com  
Snap Map https://map.snapchat.com  
Snap ViP https://snapvip.io  
Somechater http://somechater.com  

0.2.13. SOCIAL NETWORK ANALYSIS

Інструмент Посилання
Gephi https://gephi.org
Graph Commons https://graphcommons.com
iBM Analyst Notebook https://www.ibm.com/us-en/marketplace/

analystsnotebook
ORA http://www.casos.cs.cmu.edu/projects/ora/software.php
Sentinel Visualizer http://www.fmsasg.com
SocioViz http://socioviz.net
Visual investigative Scenarios https://vis.occrp.org
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ДОДАтОК 0.3. Пошук інформації про людину
0.3.1. ОсНОВНІ ІНстРУМЕНтИ тА сИстЕМИ ДЛЯ ПОШУКУ ЛЮДЕЙ

Інструмент Посилання
411 (US) http://www.411.com
Addresses (US) http://www.addresses.com
Alumni.net http://www.alumni.net
AnyWho (US) https://www.anywho.com/whitepages
Classmates http://www.classmates.com
CrunchBase http://www.crunchbase.com
Custom Person Search Tool https://inteltechniques.com/osint/person.html  
Data.com Connect https://connect.data.com
dataScrape https://github.com/khayes-r7/dataScrape  
Discoverly https://chrome.google.com/webstore/detail/discoverlyfor-

gmail-link/dijhcpbkalfgkcebgoncjmfpbamihgaf та https://
discover.ly 

Gaddr https://gaddr.me
Facesearch http://facesaerch.com
FTL https://chrome.google.com/webstore/detail/fullcontactfor-

gmail/cnaibnehbbinoohhjafknihmlopdhhip  
GPSies https://www.gpsies.com/trackList.do  
Gravatar http://en.gravatar.com
Hey Press (Search for 
Journalists)

https://www.hey.press  

HowManyOfMe http://howmanyofme.com/search
HiRETUAL https://chrome.google.com/webstore/detail/hiretual10x-

faster-talen/jeablngoapekimaeoeclgcefdcpjhjcg
intelius (US) https://www.intelius.com
itools http://itools.com/search/people-search та http://itools.

com/tool/wink-people-search  
John Doe (US) https://johndoe.com  
Keybase https://keybase.io  
LittleSis https://littlesis.org
LookUp http://www.lookup.com  
LookUpUK http://www.lookupuk.com
ManyContacts Mail Check https://www.manycontacts.com/en/mail-check  
MarketVisual http://www.marketvisual.com
NameScan https://namescan.io  
Neighbor Report https://neighbor.report  
Nextdoor https://nextdoor.com  
Nuwber https://nuwber.com  
Nuwber https://nuwber.co.no  
Peekyou https://www.peekyou.com  
Peoplefinders (US) https://www.peoplefinders.com  
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Інструмент Посилання
People Looker (US) https://www.peoplelooker.com  
People Search http://netbootcamp.org/peoplesearch.html
People Search (Australia) http://www.peoplesearch.com.au
PeopleSmart (US) https://www.peoplesmart.com  
PersonLookup.com http://www.personlookup.com  
FastPeopleSearch (US) https://www.fastpeoplesearch.com
PimEye https://pimeyes.com/en  
Pipl https://pipl.com  
Profile Engine http://profileengine.com  
Profilr https://www.profilr.social/search/jsmith
Recruit’em http://recruitin.net
Research.com (US) https://www.research.com  
Reverse Genie http://www.reversegenie.com
Skimleads http://skimleads.com  
Skipease (US) http://www.skipease.com  
Smugmug https://www.smugmug.com/search  
Snitch.name http://www.snitch.name
Snoop Station (US) http://snoopstation.com
Social catfish https://socialcatfish.com
Speedy Hunt (US) https://speedyhunt.com
Spokeo http://www.spokeo.com
Spytox (US) https://www.spytox.com
Strava https://labs.strava.com/heatmap
TalentBin https://www.talentbin.com
TruePeopleSearch (US) https://www.truepeoplesearch.com
ufind.me http://ufind.name
UserSearch https://usersearch.org
USSEARCH (US) https://www.ussearch.com
WebMii http://www.webmii.com
Yasni http://www.yasni.com
ZabaSearch https://www.zabasearch.com
Zoominfo http://www.zoominfo.com
Метаконтакт (україна) https://contact.meta.ua/ua/familiya
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0.3.2. ПОШУК АДРЕсИ тА КОНтАКтНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Інструмент Посилання
118172 https://www.118712.fr
192 (UK) http://www.192.com
411 (US) http://www.411.com
Addresses (US) http://www.addresses.com
AnyWho (US) https://www.anywho.com/yellow-pages  
Australia Lookup http://www.australialookup.com
BeenVerified (US) https://www.beenverified.com
Canada411(Canada) http://www.canada411.ca
Data 24-7 https://www.data24-7.com
Find People Search (US) http://www.findpeoplesearch.com
HomeMetry https://homemetry.com
infobel http://www.infobel.com/en/world
John Doe (US) https://johndoe.com
PeopleSmart (US) https://www.peoplesmart.com
FastPeopleSearch (US) https://www.fastpeoplesearch.com  
SearchBug (US) http://www.searchbug.com
Spytox (US) https://www.spytox.com  
That’sThem https://thatsthem.com
TruePeopleSearch (US) https://www.truepeoplesearch.com
USSearch (US) https://www.ussearch.com  
Verispy (US) https://www.verispy.com/people-search
White Pages http://www.whitepages.com
Whowhere http://www.whowhere.com  
Zabasearch http://www.zabasearch.com
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0.3.3. ПОШУК ЗА тЕЛЕФОНОМ

Інструмент Посилання
411 (US) https://www.411.com/reverse-phone
Abc telefonos http://www.abctelefonos.com
Addresses (US) http://www.addresses.com
AnyWho (US) https://www.anywho.com/reverse-lookup  
Australia Lookup http://www.australialookup.com  
Blacklist Checker https://imei24.com/blacklist_check  
Bmobile.in https://bmobile.in  
British Phone Book http://www.britishphonebook.com  
BT Phone Book https://www.thephonebook.bt.com  
CalleriD Service https://secure.calleridservice.com
CalleriD Test https://www.calleridtest.com  
CallerSmart https://www.callersmart.com
Carrier Lookup https://www.carrierlookup.com  
Carrier Lookup Service http://freecarrierlookup.com  
CellRevealer https://cellrevealer.com  
CountryCode https://countrycode.org  
Custom Telephone Search https://inteltechniques.com/OSiNT/telephone.

html
FastPeopleSearch (US) https://www.fastpeoplesearch.com  
Fone Finder http://www.fonefinder.net
Free Carrier Lookup (US) https://freecarrierlookup.com
golookup https://golookup.com
iMEi24 https://imei24.com  
international Numbering Plans https://www.numberingplans.com
international White and Yellow 
Pages 

http://www.wayp.com 

ivycall http://www.ivycall.com
John Doe (US) https://johndoe.com
Keecall (US) http://www.keecall.us
Leaked Source https://leakedsource.ru
MailTester http://mailtester.com/testmail.php  
MrNumber (US) http://mrnumber.com/1-888-742-0000  
Nextcaller https://nextcaller.com  
Number Guru https://www.numberguru.com
NumberVille https://numberville.com  
Numberway https://www.numberway.com  
Numpi https://numpi.com  
NumSpy https://bhattsameer.github.io/numspy
Peoplebyname http://www.peoplebyname.com
People Call https://www.peoplecall.com
Peoplefinders (US) https://www.peoplefinders.com  
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Інструмент Посилання
People Looker (US) https://www.peoplelooker.com  
PeopleSmart (US) https://www.peoplesmart.com  
Phone Book of the World http://pbof.com
Phoneowner https://phoneowner.com  
PhoneSearchFree (US) https://www.phonesearchfree.com
Phone Tools https://inteltechniques.com/osint/telephone.html  
PhoneValidator https://www.phonevalidator.com  
Open Cnam https://www.opencnam.com  
Reverse Genie (US) http://www.reversegenie.com/phone.php  
SearchYellowDirectory http://www.searchyellowdirectory.com  
Snusbase https://snusbase.com  
Social catfish: Reverse Phone 
Lookup

https://socialcatfish.com/reverse-phone-lookup

Speedy Hunt https://speedyhunt.com  
Spy Dialer (US) https://www.spydialer.com
Spy on Caller http://spyoncaller.net  
Spytox (US) https://www.spytox.com  
Sync.me https://sync.me  
Telefonbuch http://www.telefonbuch.com  
TextMagic Free Carrier Lookup https://www.textmagic.com/free-tools/carrierlookup
That’s Them: Reverse Phone 
Lookup

https://thatsthem.com/reverse-phone-lookup

Truecaller https://www.truecaller.com  
TruePeopleSearch (US) https://www.truepeoplesearch.com
Twilio https://www.twilio.com/lookup
USPhoneBook https://www.usphonebook.com
USSEARCH (US) https://www.ussearch.com  
Whocalld https://whocalld.com
Vigilante https://www.vigilante.pw  
Zonzoo http://zonzoo.nl  
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0.3.4. ПОШУК ЕЛЕКтРОННОЇ ПОШтИ / ПЕРЕВІРКА ЕЛЕКтРОННОЇ 
ПОШтИ

Інструмент Посилання
411 (US) http://www.411.com
Ashley Madison Hack https://ashley.cynic.al
BotScout https://botscout.com/search.htm
BreachAlarm https://breachalarm.com
BriteVerify Email Verification http://www.briteverify.co.uk
Cellular Email Assumptions https://inteltechniques.com/osint/cellperm.html
Clearbit Connect https://chrome.google.com/webstore/detail/clearbit-

connectsupercha/pmnhcgfcafcnkbengdcanjablaabjplo
?hl=en

Custom Email Search Tools https://inteltechniques.com/osint/menu.email.html
DomainBigData https://domainbigdata.com
Email4Corporations https://sites.google.com/site/emails4corporations/

home
Email Address Validator http://www.email-validator.net
Email Assumptions https://inteltechniques.com/osint/email.html
Email Checker https://email-checker.net
EmailDrop https://chrome.google.com/webstore/detail/emaildrop-

extractemails/peilgijmhiocdmdeglhiljipigamfbjh
Email Extractor https://chrome.google.com/webstore/detail/

emailextractor/

jdianbbpnakhcmfkcckaboohfgnngfcc?hl=en
Email Extractor http://emailx.discoveryvip.com
Email Extractor Lite http://eel.surf7.net.my
Email Format http://email-format.com
Email Generator http://emailgenerator.io
Email Guesser http://www.guesser.email
Email Header Analyzer https://mxtoolbox.com/EmailHeaders.aspx
EmailHippo https://tools.verifyemailaddress.io
Email Hunter https://hunter.io
Email Location http://www.melissadata.com/lookups/email-location.

asp
Emailmatcher https://emailmatcher.com
Email Permutator+ http://metricsparrow.com/toolkit/email-permutator
Emails4corporations https://sites.google.com/site/emails4corporations/

home
EmailSearch.org http://www.email-search.org/search-emails
Email Validator https://www.email-validator.net
FindThatLead https://findthatlead.com
Free Email Verifier http://verify-email.org
Gawker Hack Email Check https://labs.duo.com/gawker
Github-osint https://github.com/hackstep/github-osint
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Інструмент Посилання
Googligan Checker https://gooligan.checkpoint.com
Gotcha https://gotcha.pw
Gravatar Email Check http://en.gravatar.com/site/check
Hacked Emails https://hacked-emails.com
Have i Been Pwned https://haveibeenpwned.com
Have i Been Sold https://haveibeensold.app
Headreach https://headreach.com
HPi identity Leak Checker https://sec.hpi.unipotsdam.de/ilc/search;jsessionid=A9

4B3A03C67B00F3B0FADB4A8C08E6FA
Hunter https://hunter.io
infoga https://github.com/m4ll0k/infoga
Leaked Source https://leakedsource.ru
Mail Jagger https://mailjagger.ga
MailTester http://mailtester.com/testmail.php
Many Contacts Email Check https://www.manycontacts.com/en/mail-check
Melissa (US) http://www.melissadata.com/lookups/emails.asp
OSiNTTOOLKiT Email https://osinttoolkit.github.io/EmailUsername
Peepmail http://www.samy.pl/peepmail
People Looker (US) https://www.peoplelooker.com
PeopleSmart (US) https://www.peoplesmart.com
Pipl https://pipl.com
Polities https://www.politie.nl/themas/controleer-of-mijn-

inloggegevens-zijngestolen.html
Prospect Linked https://prospectlinked.com
Public E-mail Records http://publicemailrecords.com
Read Notify http://www.readnotify.com
Reverse Genie Email http://www.reversegenie.com/email.php
Sellhack https://sellhack.com
Snusbase https://snusbase.com
Speedy Hunt https://speedyhunt.com
SPYDialer https://www.spydialer.com
Spytox (US) https://www.spytox.com
TCiPUTiLS.com Email Test http://www.tcpiputils.com/email-test
That’sThem https://thatsthem.com/reverse-email-lookup
Toofr https://www.toofr.com
USSEARCH (US) https://www.ussearch.com
Validate Email Address https://validateemailaddress.org
Verifalia http://verifalia.com/validate-email
Verify Email https://verify-email.org
Verify Email Account https://es.infobyip.com/verifyemailaccount.php
Verify Email Address https://tools.verifyemailaddress.io
VoilaNorbert https://www.voilanorbert.com
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0.3.5. ПЕРЕВІРКА ІМЕНІ КОРИстУВАЧА (USERNAME)

Інструмент Посилання
Check User Names http://www.checkusernames.com
Custom User Name Search https://inteltechniques.com/osint/username.html
Gaddr https://gaddr.me
Knowem http://www.Knowem.com
Leaked Source https://leakedsource.ru
Check User Names http://www.checkusernames.com
Lullar http://com.lullar.com
Name Checkr http://www.namecheckr.com
Name Chk http://www.namechk.com
Namech_k.sh https://github.com/HA71/Namechk
Name Vine https://namevine.com
OSiNTTOOLKiT Username https://osinttoolkit.github.io/EmailUsername
peekyou https://www.peekyou.com
pipl https://pipl.com
Snitch.name http://snitch.name
Snusbase https://snusbase.com
Speedy Hunt (US) https://speedyhunt.com
Spokeo https://www.spokeo.com
Usercard http://usercard.org
User Search http://www.usersearch.org
User Sherlock http://usersherlock.com
Vigilante https://www.vigilante.pw
WhatsMyName https://github.com/WebBreacher/WhatsMyName
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ДОДАтОК 0.4. Пошук інформації про компанію
0.4.1. ОсНОВНІ ІНстРУМЕНтИ тА сИстЕМИ ДЛЯ ПОШУКУ КОМПАНІЙ

Інструмент Посилання
AiHiT https://www.aihitdata.com
AllStocksLinks http://www.allstocks.com/links
AngelList https://angel.co
Annual Reports http://www.annualreports.com
Big Red Directory https://www.bigreddirectory.com
bikudo https://www.bikudo.com
Bizeurope http://www.bizeurope.com
Biznar https://biznar.com
Bizstats http://www.bizstats.co.uk
Bizstats http://www.bizstats.com
Bloomberg http://www.bloomberg.com/research/company/overview/

overview.asp
brandchecker https://brandchecker.com
Business Source https://www.ebscohost.com/academic/business-

sourcecomplete
Bureau Van Dijk http://www.bvdinfo.com
Buzzfile http://www.buzzfile.com
Canadian Business 
Research 

https://www.canada.ca/en/services/business/research.html

Canadian Business 
Resource 

http://www.cbr.ca

Cedar Rose https://www.cedar-rose.com
Checktrade https://www.checkatrade.com
Comparably https://www.comparably.com
CompeteShark http://competeshark.com
Corporate information http://www.corporateinformation.com
Corporation Wiki https://www.corporationwiki.com
CorpWatch http://www.corpwatch.org
Crunchbase https://www.crunchbase.com
Data.com Connect https://connect.data.com
Dun & Bradstreet https://www.dnb.com
EDGAR Online http://www.edgar-online.com
Engineering 360 https://www.globalspec.com
Euromonitor http://www.euromonitor.com
Europages http://www.europages.co.uk
Ezilon http://www.ezilon.com
Factiva https://global.factiva.com
Forbes Global 2000 http://www.forbes.com/global2000/
Fortune Global 500 http://fortune.com/global500
Foursquare https://foursquare.com
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Інструмент Посилання
Glassdoor https://www.glassdoor.com
globalEdge http://globaledge.msu.edu
Google Finance https://www.google.com
GuideStar http://www.guidestar.org
Hoovers http://www.hoovers.com
HotFrog https://www.hotfrog.com
inc. 5000 http://www.inc.com/inc5000
infobel https://www.infobel.com
infocif (Spain) http://www.infocif.es
info clipper http://www.info-clipper.com
instantLogoSearch http://instantlogosearch.com
iSpionage https://www.ispionage.com
investigative Dashboard 
Search 

https://data.occrp.org

Kompass https://www.kompass.com
Kyckr https://portal.kyckr.co.uk
Linkedin https://www.linkedin.com
LittleSis https://littlesis.org
Mapped in israel https://mappedinisrael.com
Manta https://www.manta.com
MarketLine http://marketline.com
MarketVisual http://www.marketvisual.com
Mergent intellect http://www.mergentintellect.com
Mergent Online http://www.mergentonline.com/login.php
Mint Global https://mintglobal.bvdinfo.com
Morningstar Research http://library.morningstar.com
Notablist https://www.notablist.com
Orbis directory https://orbisdirectory.bvdinfo.com
Opencorporates https://opencorporates.com
Owler https://www.owler.com
Plunkett Research http://www.plunkettresearchonline.com
The Public Register http://www.annualreportservice.com
The Public Register http://www.prars.com/search/alpha/A
Quandl https://www.quandl.com
Report Linker https://www.reportlinker.com
Ripoff Report http://www.ripoffreport.com
Sqoop https://sqoop.com
Skimleads http://skimleads.com
SpyFu https://www.spyfu.com
Startupexplore https://startupxplore.com/en/startups
ThomasNet https://www.thomasnet.com
Usercard http://usercard.org
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Інструмент Посилання
Vault http://www.vault.com
Xing http://www.xing.com
Yahoo Finance https://finance.yahoo.com
Zauba Corp https://www.zaubacorp.com
Zoominfo https://www.zoominfo.com/companies-search

218

ПОСІБНИК



0.4.2. ПОШУК КОМПАНІЙ (Єс/ EU)

Інструмент Посилання
Bizeurope http://www.bizeurope.com
Central and Eastern European 
Business Directory 

http://www.ceebd.co.uk/ceebd

Company Registration Round the 
World 

http://www.commercialregister.sg.ch/home/worldwide.
html

Company Research Resources by 
Country 

http://www.rba.co.uk/sources/registers.htm

De Telefoongids (Netherlands) https://www.detelefoongids.nl
Europages http://www.europages.co.uk
European Business Register http://www.ebr.org
Ezilon http://www.ezilon.com
Foursquare https://foursquare.com
Global Business Register http://www.globalbusinessregister.com
italianbusinessregister https://italianbusinessregister.it/
Knowledge guide to international 
company registration 

http://www.icaew.com/en/library/subjectgateways/
business-management/companyadministration/
knowledge-guide-international-companyregistration

Kompass https://www.kompass.com
Kyckr https://portal.kyckr.co.uk
Libreborme https://libreborme.net
MFSA http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/

SearchCompanyinformation.aspx
National Company Registers https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_registers
Opencorporates https://opencorporates.com
SEMrush https://www.semrush.com
Skimleads http://skimleads.com
Startupexplore https://startupxplore.com/en/startups
The European e-Justice Portal https://e-justice.europa.eu/home.

do?action=home&plang=en
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0.4.3.ПОШУК КОМПАНІЙ (UK)

Інструмент Посилання
Big Red Directory https://www.bigreddirectory.com
BizDB http://www.bizdb.co.uk
Bizstats http://www.bizstats.co.uk
Central and Eastern European 
Business Directory 

http://www.ceebd.co.uk/ceebd

Claims Management Regulation –
Authorised Business Register 

https://www.claimsregulation.gov.uk/search.aspx

Companies in the UK https://www.companiesintheuk.co.uk
Company Registration Round the 
World 

http://www.commercial-register.sg.ch/home/worldwide.
html

Company Research Resources by 
Country 

http://www.rba.co.uk/sources/registers.htm

Cylex (UK) https://www.cylex-uk.co.uk
ELTO (UK) https://eld.elto.org.uk
Elucify (UK) https://www.elucify.com
Employment Tribunal Decisions 
(UK) 

https://www.gov.uk/employment-tribunal-decisions

Europages http://www.europages.co.uk
European Business Register http://www.ebr.org
Ezilon http://www.ezilon.com
Fair Trades http://www.fairtrades.co.uk
Financial Conduct Authority 
Search (UK) 

https://www.fca.org.uk/searchresults?search_
term=clone%20firm%20details&start=1&sort_
by=dmetaZ

Foursquare https://foursquare.com
Food Hygiene Ratings (UK) https://www.scoresonthedoors.org.uk//index.php
Global Business Register http://www.globalbusinessregister.com
iSpionage https://www.ispionage.com
Knowledge guide to international 
company registration 

http://www.icaew.com/en/library/subject-gateways/
businessmanagement/company-administration/
knowledge-guide-internationalcompany-registration

Kompass https://www.kompass.com
Kyckrs https://portal.kyckr.co.uk
Local Heroes https://www.localheroes.com
My Builder https://www.mybuilder.com
National Company Registers https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_registers
NicEic http://www.niceic.com
Opening Times (UK) https://www.opening-times.co.uk
orbis directory http://orbisdirectory.bvdinfo.com/version-20161014/

OrbisDirectory/Companies
opencorporates https://opencorporates.com
Overseas Company Registers https://www.gov.uk/government/publications/

overseasregistries/overseas-registries
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Інструмент Посилання
Scoot http://www.scoot.co.uk
SEMrush https://www.semrush.com
Skimleads http://skimleads.com
Stall Finder https://www.stallfinder.com
Tradesmen Corner (UK) https://www.tradesmencorner.co.uk
Trustatrader https://www.trustatrader.com
Trust Mark (UK) https://www.trustmark.org.uk
Trust Pilot (UK) https://uk.trustpilot.com
UK Companies List https://www.companieslist.co.uk
UK Data http://ukdata.com
Yell https://www.yell.com
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0.4.4.ПОШУК КОМПАНІЙ (US)

Інструмент Посилання
Better Business Bureau http://www.bbb.org
Business Source https://www.ebscohost.com/academic/business-

sourcecomplete
Company Registration Round the 
World 

http://www.commercial-register.sg.ch/home/worldwide.
html

Company Research Resources by 
Country 

http://www.rba.co.uk/sources/registers.htm

Comparably https://www.comparably.com
Corporation wiki https://www.corporationwiki.com
EDGAR Online http://www.edgar-online.com
Ezilon http://www.ezilon.com
Foursquare https://foursquare.com
Glassdoor https://www.glassdoor.com
Global Business Register http://www.globalbusinessregister.com
GuideStar http://www.guidestar.org
inc. 5000 http://www.inc.com/inc5000
iSpionage https://www.ispionage.com
Knowledge guide to international 
company registration 

http://www.icaew.com/en/library/subjectgateways/
business-management/companyadministration/
knowledge-guide-international-companyregistration

Kompass https://www.kompass.com
Kyckr https://portal.kyckr.co.uk
LinkSV http://www.linksv.com
National Company Registers https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_registers
Manta https://www.manta.com
MarketLine http://marketline.com
Mergent Online http://www.mergentonline.com
Morning Star http://www.morningstar.com
orbis directory https://orbisdirectory.bvdinfo.com
opencorporates https://opencorporates.com
Owler https://www.owler.com
PrivCo https://www.privco.com
SEMrush https://www.semrush.com
Skimleads http://skimleads.com
Stall Finder https://www.stallfinder.com
Startupexplore https://startupxplore.com/en/startups
Vault http://www.vault.com
Wall street Oasis https://www.wallstreetoasis.com/wso-company-

database
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0.4.5.ПОШУК КОМПАНІЙ (ШВЕЙЦАРІЯ)

Інструмент Посилання
Company Research Resources by 
Country

http://www.rba.co.uk/sources/registers.htm

Knowledge guide to international 
company registration

http://www.icaew.com/en/library/subjectgateways/ 
business-management/companyadministration/ 
knowledge-guide-international-companyregistration

Kompass https://www.kompass.com
Kyckr https://portal.kyckr.co.uk
National Company Registers https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_registers
Orbis directory http://orbisdirectory.bvdinfo.com/version-20161014/

OrbisDirectory/Companies SEMrush https://www.
semrush.com

Skimleads http://skimleads.com

0.4.6. ПОШУК КОМПАНІЙ (сЕРЕДНІЙ сХІД)

Інструмент Посилання
Bahrain http://www.big.bh/einvestor.web
Dubai https://www.difc.ae/setting-up
Ezilon http://www.ezilon.com
israel http://www.justice.gov.il/En/Pages/default.aspx
Jordan http://ccd.gov.jo
Kompass https://www.kompass.com
Kyckr https://portal.kyckr.co.uk
Mapped in israel https://mappedinisrael.com
National Company Registers https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_registers
SEMrush https://www.semrush.com
Skimleads http://skimleads.com

0.4.7. ПОШУК КОМПАНІЙ (КИтАЙ)

Інструмент Посилання
China https://www.cr.gov.hk
Ezilon http://www.ezilon.com
Kompass https://www.kompass.com
Kyckr https://portal.kyckr.co.uk
National Company Registers https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_registers
SEMrush https://www.semrush.com
Skimleads http://skimleads.com
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0.4.8. БІЗНЕс-РЕЄстРИ (EU + EFTA)

Інструмент Посилання
United Kingdom: Authorised 
Business Register 

https://www.claimsregulation.gov.uk/search.aspx

United Kingdom: Companies 
House 

https://www.gov.uk/government/organisations/
companies-house

European Business Register http://www.ebr.org
National Company Registers https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_registers
Austria http://www.justiz.gv.at/firmenbuch
Belgium http://www.eurodb.be
Bulgaria http://www.brra.bg
Cyprus http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/

index_en?opendocument
Czech Republic https://www.mfcr.cz
Denmark https://datacvr.virk.dk/data
Estonia https://ariregister.rik.ee/mobile/mobile/select
Finland https://www.prh.fi/en/index.html
France https://www.infogreffe.fr
France https://www.inpi.fr
Germany https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitacti

on=language&language=en
Greece http://www.acci.gr/acci/shared/index.jsp?context=101
Hungary https://www.e-cegjegyzek.hu
iceland https://www.rsk.is/english/individuals
ireland https://www.statice.is
italy http://www.infocamere.it/en/home
Latvia https://www.ur.gov.lv/lv

https://www.lursoft.lv/en/data-bases-of-
companies?setm=ur

Lithuania http://www.registrucentras.lt/en
Luxembourg https://www.rcsl.lu/mjrcs/jsp/indexActionNotSecured.

action?time=1525227992196&loop=2
Malta https://registry.mfsa.com.mt/ROC
Netherlands https://www.kvk.nl
Poland https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice
Portugal http://www.irn.mj.pt/iRN/sections/inicio
Romania https://e-justice.europa.eu/content_business_registers-

104-en.do
Russian Federation https://egrul.nalog.ru/
Slovakia http://www.orsr.sk/default.asp?lan=en
Slovenia https://www.ajpes.si/iscem
Skimleads http://skimleads.com
Spain https://sede.registradores.org/contenido/buyingahouse
Spain http://www.rmc.es/Home.aspx?lang=en
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Інструмент Посилання
Sweden http://www.bolagsverket.se
Norway https://www.brreg.no
Principality of Lichtenstein http://www.oera.li/hrweb/ger/firmensuche_afj.htm
Switzerland https://www.zefix.admin.ch/de/search/entity/welcome

http://www.monetas.ch/
United Kingdom https://www.gov.uk/government/organisations/

companies-house
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0.4.9. БІЗНЕс-РЕЄстРИ (US)

Інструмент Посилання
Alabama https://sos.alabama.gov
Alaska https://www.commerce.alaska.gov/CBP/Main
Arizona http://www.azcc.gov/divisions/corporations
Arkansas https://www.sos.arkansas.gov/business-commercial-

services-bcs
California http://www.sos.ca.gov
Colorado http://www.sos.state.co.us
Connecticut http://portal.ct.gov/sots
Delaware https://corp.delaware.gov
Florida http://www.miamidade.gov/businessexpress/start-

register.asp
Georgia http://sos.ga.gov
Hawaii https://hbe.ehawaii.gov/BizEx/home.eb;jsessionid=FFF

C59E1C1F6E7629F05499018074B2B.lana
idaho https://sos.idaho.gov
indiana http://www.in.gov/sos/business
illinois https://www2.illinois.gov/business
iowa https://sos.iowa.gov
Kansas http://www.kssos.org/business/business.html
Kentucky https://www.sos.ky.gov/Pages/default.aspx
Louisiana https://www.sos.la.gov/BusinessServices/Pages/default.

aspx
Maine http://www.state.me.us/sos/cec/corp/index.html
Maryland http://www.dat.state.md.us/Pages/default.aspx
Massachussets https://www.mass.gov
Michigan http://www.michigan.gov/business
Minnesota https://mblsportal.sos.state.mn.us/Business/Search
Mississippi http://www.sos.ms.gov/Pages/default.aspx
Missouri https://www.sos.mo.gov/categories.asp?id=2
Montana http://sos.mt.gov/business
Nebraska http://www.nebraska.gov/#business
Nevada https://nvsos.gov/sosentitysearch/corpsearch.aspx
New Hampshire http://sos.nh.gov/nhbuslookup.aspx
New Jersey http://www.nj.gov/treasury/revenue/
New Mexico http://www.tax.newmexico.gov/default.aspx
New York https://www.dos.ny.gov/
North Carolina https://www.sosnc.gov/corporations/
North Dakota https://apps.nd.gov/sc/busnsrch/busnSearch.htm
Ohio http://business.ohio.gov
Oklahoma http://www.state.ok.us/?c=4
Oregon http://sos.oregon.gov/business/Pages/default.aspx
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Pennsylvania https://www.pa.gov
Rhode island http://www.ri.gov/business
South Carolina http://www.scsos.com/Search%20Business%20Filings
South Dakota http://sdsos.gov/business-services/default.aspx
Tennessee https://sos.tn.gov/products/business-services/

businessinformation-search-0
Texas http://www.sos.state.tx.us/corp/index.shtml
Utah https://corporations.utah.gov
Vermont http://www.sec.state.vt.us
Virginia https://www.scc.virginia.gov/index.aspx
Washington http://access.wa.gov
West Virginia https://sos.wv.gov/Pages/default.aspx
Wisconsin http://www.wisconsin.gov/Pages/home.aspx
Wyoming http://soswy.state.wy.us/Business/Default.aspx
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0.4.10. БІЗНЕс-РЕЄстРИ (ІНШІ)

Інструмент Посилання
Andorra https://www.ompa.ad
Aruba http://www.arubachamber.com
Australia http://www.asic.gov.au
Bahamas http://www.bahamas.gov.bs/bahamasweb2/home.nsf/vConten

tW/99B49574E40446618525701800647AFB
Bermuda http://www.roc.gov.bm
Bureau van Dijk Electronic 
Publishing

https://www.bvdinfo.com/en-gb

British Virgin islands http://www.bvifsc.vg
Canada http://corporationscanada.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/intro
Colombia http://www.confecamaras.org.co
Curacao http://www.ruta-curacao.com
Dato Capital http://www.en.datocapital.com
Gilbraltar http://www.companieshouse.gi
Guernsey http://www.guernseyregistry.com/homepage
india http://www.mca.gov.in
isle of Man https://www.gov.im/categories/business-and-industries/

companiesregistry
Jersey http://www.jerseyfsc.org
Malaysia http://www.ssm.com.my
New Zealand https://www.business.govt.nz
Panama https://www.rp.gob.pa
Philippines http://www.sec.gov.ph
San Marino https://www.cc.sm
Serbia http://www.apr.gov.rs/Default.aspx?alias=www.apr.gov.rs
Singapore https://www.acra.gov.sg
Sri Lanka http://www.drc.gov.lk
Thailand http://www.dbd.go.th/dbdweb_en/ewt_news.php?nid=3974
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0.4.11. РЕЄстРИ ПІДПРИЄМстВ І сПИсКИ ДИРЕКтОРІВ

Інструмент Посилання
Business Reference Services http://www.loc.gov/rr/business/company/directories.html
Central and Eastern 
European Business 
Directory 

http://www.ceebd.co.uk/ceebd

Company Registration 
Around the World 

http://www.commercialregister.sg.ch/home/worldwide.html

Company Research 
Resources by Country 

http://www.rba.co.uk/sources/registers.htm

Europages https://www.europages.com
European Business Register http://www.ebr.org
Federation of international 
Trade Associations 

http://www.fita.org/webindex/browse.cgi/Entering_
international_Markets/Trade_information_Business_
Directories/international_Business_Directories/Europe_Trade_
Directories/All_Europe_Directories

Global Business Register http://www.globalbusinessregister.com
Global Edge https://globaledge.msu.edu/globalresources/company-

directories
investigative Dashboard https://investigativedashboard.org/databases
Knowledge guide to 
international company 
registration  

http://www.icaew.com/en/library/subjectgateways/business-
management/companyadministration/knowledge-guide-
internationalcompany-registration

List of Company Registers https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_registers
Ministry of Economic 
Development of the Russian 
Federation 

http://www.ved.gov.ru/eng/companies

National Company Registers https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_registers
Openownership (бенефіці-
арні власники компаній)

https://register.openownership.org/

Overseas Company 
Registers 

https://www.gov.uk/government/publications/overseas

Recoupera https://recoupera.com/countries-companies-registry
Santander Trade Portal https://en.portal.santandertrade.com/reach-

businesscounterparts/

businessdirectories?todo=valider&affichage=&pays_
recherche

=11&code_secteur=all&tri=#result
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ДОДАтОК 0.5. Пошук рухомого/нерухомого майна
0.5.1. ПОШУК НЕРУХОМОстІ

Інструмент Посилання
Airbnb https://www.airbnb.co.uk
Arivify (US) https://www.arivify.com
Ananz http://www.ananzi.co.za
Bigger Pockets https://www.biggerpockets.com/rei
BlueBook international http://www.bluebook.net
Bret Whissel Amortization Calculator http://bretwhissel.net/amortization
Сatastoinrete (iT) https://www.catastoinrete.it/
Carmel Realty Company (CN) http://www.carmelrealtycompany.cn/real-estate-

listings-Carmel.htm
CBRE (Global) https://www.cbre.us
Central 21 (Global) https://www.century21.com
Colliers international https://www2.colliers.com
CouchSurfing https://www.couchsurfing.com
Digmap Real Estate Tools & Analysis https://www.digmap.com/solutions/real-estate-

analysis
Emporis https://www.emporis.com
EuroResales http://www.euroresales.com
FixMyStreet (UK) https://www.fixmystreet.com
Freddie Mac http://www.freddiemac.com/research
Funda (NL) https://www.funda.nl
HomeFacts (US) https://www.homefacts.com
HomeMetry (US) https://homemetry.com
HouseShop (UK) https://www.thehouseshop.com
iLocate (NL) https://www.ilocate.nl
institute for Real Estate Management http://www.irem.org
Jaap (NL) https://www.jaap.nl
Land.net (US) http://www.land.net
LondonRentMyHouse http://www.londonrentmyhouse.com
Loopnet (US) http://www.loopnet.com
National Association of Realtors 
Directory of Real Estate Research 
Centers 

https://www.nar.realtor/directories/directory-of-
realestate-research-centers

National Association of Realtors 
Research Reports 

https://www.nar.realtor/research-and-statistics/
researchreports

Placester Multiple Listing Service 
(MLS) Directory (US) 

https://placester.com/mls-directory

PadMapper (US) https://www.padmapper.com
People Looker (US) https://www.peoplelooker.com
Realestate.com.au (AU) https://www.realestate.com.au
Real Estate Navigator (US) https://rehold.com
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Інструмент Посилання
Realtor https://www.realtor.com
Redfin (US) https://www.redfin.com
Rehold (US) https://rehold.com
Remax Global https://global.remax.com
RightMove http://www.rightmove.co.uk
SoldPrice http://house.speakingsame.com
Sotherby’s international Realty http://www.sothebysrealty.com
SkyscraperPage http://skyscraperpage.com
Spanish Country Homes (Spain) http://spanishcountryhomes.com
Street Check (UK) https://www.streetcheck.co.uk
Total View Real Estate http://www.totalviewrealestate.com/userguide.php
United Country Real Estate (US) http://www.unitedcountry.com
US Department of Housing and Urban 
Development 

https://www.hud.gov

World Properties https://www.worldproperties.com
Zillow (US) https://www.zillow.com
Zoopla (UK) https://www.zoopla.co.uk

231

ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ В БАЗАХ ДАНИХ 



0.5.2. ПОШУК ЛІтАКІВ (ПОВІтРЯНИХ сУДЕН)

Інструмент Посилання
ADS-B Exchange https://www.adsbexchange.com
Aeroseek http://www.aeroseek.com
Airframes http://www.airframes.org/
Airmap https://developers.airmap.com
Airliners http://www.airliners.net
Airport Webcams http://airportwebcams.net
Aviation Edge https://aviation-edge.com/airport-database-api
Avaiation Herald https://www.avherald.com
Aviation Safety https://aviation-safety.net
Bridgenet Volans Live Display http://volans.airportnetwork.com/js3d/

volanspublicsfo.html
CAA (UK) http://www.caa.co.uk
Canadian Civil Aircraft Register http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/ccarcs-riacc/

RchSimp.aspx
Casper Flights http://casperflights.com
Donner Radar http://www.donnyradar.co.uk
FlyAriana (Afghanistan) http://www.flyariana.com
FlightAware (UK) https://uk.flightaware.com
FlightAware (US) https://flightaware.com
Flightradar24 https://www.flightradar24.com
Flight Radar (EU) https://www.flight-radar.eu
Flight Stats https://www.flightstats.com
Flightwise http://flightwise.com
FlightView https://www.flightview.com
Humberside Airport https://www.humbersideairport.com/live-flight-

information
Open Flights https://openflights.org/data.html
Opensky Network https://opensky-network.org
Over the North East http://www.otne.co.uk/eta
PlaneFinder https://planefinder.net
Plane Spotters https://www.planespotters.net
Programmable Web Transportation 
APis 

https://www.programmableweb.com/category/
transportation/api

RadarBox https://www.radarbox24.com
Radar Virtuel http://www.radarvirtuel.com
Search Airfields http://www.pilotweb.aero/airfields/search-airfields
Seatguru https://www.seatguru.com
Stack Exchange Aviation Forum https://aviation.stackexchange.com
Symphony Public Vue https://secure.symphonycdm.com/publicvue/

Frames.asp
WebTrak5 http://webtrak5.bksv.com
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Zhaw Radar http://radar.zhaw.ch/AirTraffic.html
360 Radar https://360radar.co.uk
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0.5.3. ПОШУК АВтО

Інструмент Посилання
AllVehicleData http://www.allvehicledata.com
AutoCheck https://www.autocheck.com/

vehiclehistory/?siteiD=0
AutoDNA https://www.autodna.com
AutoTrader (RU) https://autotraveler.ru/en/spravka/vehicle-

registrationcodes-in-the-world.html#.
Wsz3O4jwY2w

Big Rig ViN http://bigrigvin.com
Car Detective https://www.cardetective.com/vin-decoder
CarFax https://www.carfax.com
Check That ViN https://checkthatvin.com
FaxViN https://www.faxvin.com/vin-check
Federal-Mogul Motorparts Finder https://www.fmmotorparts.com/

fmstorefront/federalmogul/en/USD/catalog/
partsFinderLicensePlateLookup

Honda Recall Lookup https://owners.honda.com/service-maintenance/
recalls

interpol Vehicle Crimes https://www.interpol.int/Crime-areas/Vehicle-
crime/Links

Kelley Blue Book https://www.kbb.com/vehicle-history-report
License Plates of the World http://www.worldlicenseplates.com
MOT Checker https://www.ismycar.co.uk/mot-checker
National Highway Traffic Safety 
Administration 

https://vinrcl.safercar.gov/vin

National Motor Vehicle Title 
information System 

https://www.vehiclehistory.gov

Reverse Genie License Plate Search http://www.reversegenie.com/plate.php
Saskatchewan ViN search https://www.sgi.sk.ca/vin
Vehicle History https://www.vehiclehistory.com
Vehicle identification Number https://vehicleidentificationnumber.com
ViNCheck https://www.nicb.org/how-we-help/vincheck
ViNCheck.info http://vincheck.info
ViN decoder https://www.vindecoderz.com
ViNFree Check https://www.vinfreecheck.com
ViN Place http://vin.place
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0.5.4. ПОШУК / ВІДстЕЖУВАННЯ КОРАБЛІВ

Інструмент Посилання
AiS Data Exchange Dispatcher http://www.aishub.net/ais-dispatcher
AiS Tracker (Russia) http://en.aistracker.ru/map7.asp
Arundale http://arundale.com/docs/ais/sp_map.html
BoatinfoWorld https://www.boatinfoworld.com
Boat Nerd http://ais.boatnerd.com
Bottenviken Live AiS http://ais.sk2hg.se
Coast Guard Vessel Search https://www.st.nmfs.noaa.gov/coast-guard-

vesselsearch/index
Cruise Mapper http://www.cruisemapper.com
Cruise Ship Tracker http://www.cruisin.me/cruise-ship-tracker
Digimap Guernsey http://www.digimap.gg/marine/ais
FleetMon https://www.fleetmon.com
Global Fishing Watch http://globalfishingwatch.org
Gloucester Harbour Trustees http://gloucesterharbourtrustees.org.uk/ship-

positionsmarine-traffic
Helcom AiS http://maps.helcom.fi/website/AiSexplorer
iCC Piracy Map http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/

livepiracy-map
infomarine http://www.infomarine24.com
international Registries inc. https://www.registeriri.com/index.

cfm?action=page&page=53
Krooz Cams http://www.kroooz-cams.com
Landsort AiS http://www.landsort-ais.se/aism.html
Live Cruise Ship Tracker https://www.livecruiseshiptracker.com
Live Cruise Ship Tracker http://www.thecruisevillage.com/live-cruise-

shiptracker.phtml
Maritime Connector http://maritime-connector.com
Marine Cadastre https://marinecadastre.gov/ais
Marine Scotland http://marine.gov.scot/information/ais-shipping-

trafficselected-ports
MarineTraffic https://www.marinetraffic.com
MarineTraffic http://www.marinetraffic.org
My Ship Tracking https://www.myshiptracking.com
Naxos island http://www.naxosisland.eu/live_ship_data.html
Open Sea Map http://map.openseamap.org
Open Sea Map http://www.openseamap.org
Pocket Mariner http://pocketmariner.com
Port Hedland Live AiS http://www.phseafarers.org/live-ship-map-ais.html
Rathlin Weather AiS (United 
Kingdom) 

http://www.rathlinweather.co.uk/AiS

Sandkilen-Helmi AiS http://www.helmi.se/en/tours-events/ais-live-
trace-7227149
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Інструмент Посилання
Sandy Bay Yacht Club http://www.sandybay.org/AiS.shtml
Scanner Net http://www.scannernet.nl/maritiem/live-ais
SCCOOS (United States) http://sccoos.org
Shipais http://www.shipais.com
Ship Finder http://shipfinder.co
Shipping Explorer http://www.shippingexplorer.net
ShipSpotting http://www.shipspotting.com
Ship Tracker Shodan https://shiptracker.shodan.io
Trewillis.co.uk http://www.trewillis.co.uk
Vessel Finder https://www.vesselfinder.com
Vessel Tracker https://www.vesseltracker.com
World Map https://worldmap.harvard.edu/maps/2892
World Port index https://msi.nga.mil/NGAPortal/MSi.

portal?_nfpb=true&_pageLabel=msi_portal_
page_62&pubCode=0015

2sandnessjo (Norway) http://www.2sandnessjo.no/shipplotter/gmap/
stavanger.htm l
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ДОДАтОК 0.6. Web-розвідка
0.6.1. ДОсЛІДЖЕННЯ ДОМЕНУ тА Іс, АНАЛІЗ ВЕБсАЙтІВ

Інструмент Посилання
Accuranker https://www.accuranker.com
ahrefs https://ahrefs.com
Alexa http://www.alexa.com
altdns https://github.com/infosec-au/altdns
Analyze iD http://analyzeid.com
APNiC https://www.apnic.net
aquatone https://github.com/michenriksen/aquatone
ARiN https://www.arin.net
Assetnote-poc https://github.com/infosec-au/assetnote-poc
Backlink Checker http://smallseotools.com/backlink-checker
BGP https://bgp.he.net
Bing Webmaster Tools http://www.bing.com/toolbox/webmaster
Blacklist Check Tool http://www.blchecktool.com
BlackWidow http://www.softbytelabs.com/en/BlackWidow
Blue Backlinks http://bluebacklinks.com
Bluto-Old https://github.com/darryllane/Bluto-Old
BotScout https://botscout.com/search.htm
BrightCloud URL or iP Lookup https://www.brightcloud.com/tools/url-ip-lookup.php
BuiltWith http://builtwith.com
Censys https://censys.io
Central Ops http://centralops.net
certgraph https://github.com/lanrat/certgraph
Certificate Search https://crt.sh
clearwebstats https://www.clearwebstats.com
CloudFail https://github.com/m0rtem/CloudFail
CloudFlare Watch http://crimeflare.biz
Complete DNS https://completedns.com
COMODO SSL Analyzer https://sslanalyzer.comodoca.com
Copyscape http://copyscape.com
Crt.sh https://crt.sh
CQCounter http://cqcounter.com/whois
Custom Domain Search Tools https://inteltechniques.com/osint/menu.domain.html
Custom iP Address Search Tools https://inteltechniques.com/osint/menu.ip.html
CuteStats https://www.cutestat.com
Cymon https://cymon.io
Cymru iP to ASN Lookup https://asn.cymru.com
Daily Changes http://dailychanges.domaintools.com
DB-iP https://db-ip.com
Dedicated or Not http://dedicatedornot.com
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Інструмент Посилання
Deepviz - search https://search.deepviz.com
Denic web whois https://www.denic.de/webwhois
Digital Point https://tools.digitalpoint.com
Directory of Malicious iPs http://www.projecthoneypot.org/list_of_ips.php
DNSDumpster https://dnsdumpster.com
DNS History http://dnshistory.org
DNSlytics https://dnslytics.com
dnspop https://github.com/bitquark/dnspop
dnsrecon https://github.com/darkoperator/dnsrecon
DNS Root instances https://atlas.ripe.net/results/maps/root-instances
DNSSec Analyzer https://dnssec-analyzer.verisignlabs.com
DNS Spy https://dnsspy.io
DNSStuff http://www.dnsstuff.com
DNS Trails http://dnstrails.com
DNS Trails https://securitytrails.com/dns-trails
dnstwister https://dnstwister.report
DNSViz http://dnsviz.net
Domain Big Data http://domainbigdata.com
Domain Crawler http://www.domaincrawler.com
Domain Dossier http://centralops.net/co/DomainDossier.aspx
Domain History http://www.domainhistory.net
Domain & iP Addresses http://netbootcamp.org/websitetool.html
DomainiQ https://www.domainiq.com
Domain Tools https://www.domaintools.com
Domain Tools http://whois.domaintools.com
downdetector http://downdetector.com
downforeveryoneorjustme http://downforeveryoneorjustme.com
DShield APi https://isc.sans.edu/api
EasyCounter WHois https://whois.easycounter.com
Easy whois https://www.easywhois.com
EURid https://eurid.eu
Exfiltrated http://www.exfiltrated.com/querystart.php
Exonera Tor https://exonerator.torproject.org
Fierce-domain-scanner https://github.com/davidpepper/fierce-domain-scanner
FindSubDomains https://findsubdomains.com
Finitimus https://chrome.google.com/webstore/detail/

finitimus/ckdjcgaagfcnndkkknfmncedapdjaokb?utm_
source=chromentp-icon

Follow.net http://follow.net
gdns https://github.com/hrbrmstr/gdns
Geo iP Tool https://geoiptool.com
gobuster https://github.com/OJ/gobuster
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Інструмент Посилання
GoDaddy WHois https://ca.godaddy.com/whois
GooHak https://github.com/1N3/Goohak
GraphyStories http://app.graphystories.com
Hexillion http://hexillion.com
HypeStat https://www.hypestat.com
icann Whois https://whois.icann.org
iKnowWhatYouDownload https://iknowwhatyoudownload.com/en/

peer/?ip=198.8.80.192
infoBylp (Bulk Domain & iP 
Lookup 

https://www.infobyip.com/ipbulklookup.php

infosniper http://www.infosniper.net
intoDNS http://www.intodns.com
intelliTamper http://www.softpedia.com/get/internet/Other-internet-

Related/intelliTamper.shtml
interNiC Whois http://www.internic.net/whois.html
iP 2 Geolocation http://ip2geolocation.com
iP 2 Location https://www.ip2location.com
iP Address https://www.ip-address.org
iP Address Location http://www.ipaddresslocation.org
ipapi Bulk iP Address Lookup https://app.ipapi.co/bulk
iP Checking http://www.ipchecking.com
iP Chicken http://www.ipchicken.com
iP Data https://ipdata.co
iPFingerprints http://www.ipfingerprints.com
iphostinfo https://iphostinfo.com
iP info http://ipinfo.info
ipinfo.io https://ipinfo.io
ipintel https://ipintel.io
iP Lists by FireHOL http://iplists.firehol.org
iP Location https://www.iplocation.net
iP to ASN https://iptoasn.com
iP Tracker Online https://www.iptrackeronline.com
iPv6 Locator http://ipv6locator.net
ipverse http://ipverse.net
iPVoid http://www.ipvoid.com
iTools http://itools.com
iwantmyname https://iwantmyname.com
iXMaps Explore https://www.ixmaps.ca/explore.php
JoeSandboxCloud https://www.joesandbox.com
Jotti https://virusscan.jotti.org
Kloth http://www.kloth.net/services
lacnic http://www.lacnic.net
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Інструмент Посилання
Leaked Source https://leakedsource.ru
Linktally http://linktally.com
Majestic https://majestic.com
Maltego https://www.paterva.com/web7
Malware Domain List http://www.malwaredomainlist.com/mdl.php
MaxMind https://www.maxmind.com
McAfee Customer URL Ticketing 
System 

https://trustedsource.org/sources/index.pl

mnemonic https://passivedns.mnemonic.no
moonsearch http://moonsearch.com
moreofit http://www.moreofit.com
Mr. LOOQUER https://mrlooquer.com
MXToolbox http://origin.mxtoolbox.com та https://mxtoolbox.com
My iP https://www.myip.ms
Netcraft Site Report http://toolbar.netcraft.com/site_

report?url=undefined#last_reboot
NetStat Agent http://netstatagent.com
Network intelligence https://netintel.net
Network Tools http://network-tools.com
Nibbler http://nibbler.silktide.com
NirSoft http://www.nirsoft.net
Onyphe https://www.onyphe.io
OpenLinkProfiler http://www.openlinkprofiler.org/ratelimit/domain.com
Open Site Explorer https://moz.com/researchtools/ose
OSiNT SPY https://osint-spy.com
PageGlimpse http://www.pageglimpse.com
Pentest-Tools Find Subdomains https://pentest-tools.com/information-gathering/

findsubdomains-of-domain
Pentest-Tools.com https://pentest-tools.com/information-gathering/

googlehacking
Plagiarism Checker http://smallseotools.com/plagiarism-checker
PTRArchive http://ptrarchive.com
pubDB http://pub-db.com
Quantcast https://www.quantcast.com
Quick Sprout https://www.quicksprout.com
RedirectDetective http://redirectdetective.com
Remote DNS Lookup https://remote.12dt.com
Reverse DNS Lookup https://hackertarget.com/reverse-dns-lookup
Reverse iP to Domain Lookup http://www.ipfingerprints.com/reverseip.php
RiPE NCC https://www.ripe.net
RiskiQ https://community.riskiq.com
Risk Neustar https://www.risk.neustar/resources/tools/ip-

geolocationlookup-tool
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Інструмент Посилання
Robtex https://www.robtex.com
SameiD http://sameid.net
SameiP http://www.sameip.org
Scamvoid https://www.scamvoid.com
scanless https://github.com/vesche/scanless
Scans.io https://scans.io
Security Headers https://securityheaders.com
SEMrush https://www.semrush.com
SEO Chat Tools http://tools.seochat.com
SEO SiteCheckup Sitemap Test https://seositecheckup.com/tools/sitemap-test
SEOTools for Excel http://seotoolsforexcel.com
Serpstat https://serpstat.com
Shodan https://www.shodan.io
SiDN https://www.sidn.nl
Similar Web https://www.similarweb.com
Site Dossier http://www.sitedossier.com
Siteliner http://www.siteliner.com
SiteSleuth https://www.sitesleuth.io
SmallSEOTools http://smallseotools.com
Snusbase https://snusbase.com
Software77 Multi-Lookup http://software77.net/geo-ip/multi-lookup
SpyCraw https://www.spycraw.com
SpyOnWeb http://spyonweb.com
StatsCrop http://www.statscrop.com
Sublist3r https://github.com/aboul3la/Sublist3r
Sucuri Free Website and Malware 
Scanner 

https://sitecheck.sucuri.net

Symantec WebPulse Site Review 
Request 

https://sitereview.bluecoat.com

Talos Reputation Lookup https://talosintelligence.com
TCPiPUTiLS.com http://www.tcpiputils.com
Tejji http://tejji.com
Threat Crowd https://www.threatcrowd.org
Threatglass http://www.threatglass.com
Threat Miner https://www.threatminer.org
Trend Micro Site Safety Center https://global.sitesafety.trendmicro.com
Timer4Web https://www.timer4web.com
Tucows domains https://www.tucowsdomains.com
urlQuery http://urlquery.net
urlscan https://urlscan.io
URLVoid http://www.urlvoid.com
Utrace http://en.utrace.de
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Інструмент Посилання
Verisign http://dnssec-debugger.verisignlabs.com
Viewdns http://viewdns.info
Vigilante https://www.vigilante.pw
Virus Total https://www.virustotal.com
Visual Site Mapper http://www.visualsitemapper.com
W3bin.com https://w3bin.com
W3dt https://w3dt.net
w3snoop http://webboar.com.w3snoop.com
Wappalyzer https://wappalyzer.com
Watch Guard Reputation 
Authority 

http://www.reputationauthority.org

Web Filter Lookup https://fortiguard.com/webfilter
Web inspector Free Website 
Malware Scanner 

http://app.webinspector.com

WebMeUp http://webmeup.com
WebPageTest https://www.webpagetest.org
Website informer http://website.informer.com
Website Outlook http://websiteoutlook.com
webtarantula http://webtarantula.com
WhatisMyiPAddress http://whatismyipaddress.com
Whois https://www.whois.com
Who.is https://who.is
Whois Amped https://whoisamped.com
Whois Arin Online https://whois.arin.net
Whois.com https://www.whois.com
WhoisHostingThis http://www.whoishostingthis.com
WHOiS iCANN https://whois.icann.org
WhoisLookup http://www.puwong.com/whois
WhoisMind http://www.whoismind.com
WHOis.net https://whois.net
Whois.Search https://whois-search.com
Whoisology https://whoisology.com
WhoisRequest http://whoisrequest.com
WhoLinks2Me http://www.wholinks2me.com
Whoxy https://www.whoxy.com
Wigle https://wigle.net
Woorank https://www.woorank.com
xray https://github.com/evilsocket/xray
You Get Signal http://www.yougetsignal.com
Zulu URL Risk Analyzer https://zulu.zscaler.com
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0.6.2. ІстОРІЯ ВЕБПОШУКУ тА УЛЮБЛЕНИХ ВЕБсАЙтІВ

Інструмент Посилання
Archive.is http://archive.is
Archive.fo http://archive.fo
BlackWidow http://softbytelabs.com/en/BlackWidow
Cached Pages http://www.cachedpages.com
Cached View https://cachedview.nl
Common Crawl http://commoncrawl.org
Convert Web to PDF https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smobileteam.

pdf.activity
Go Back in Time https://chrome.google.com/webstore/detail/go-back-in-time/hgd

ahcpipmgehmaaankiglanlgljlakj
instaWeb http://www.digiset.me/instaweb
Mass archive https://github.com/motherboardgithub/mass_archive
PageDash https://www.pagedash.com
Passive Cache https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/passive-cache
PDFMyURL http://pdfmyurl.com
Print Friendly https://www.printfriendly.com
Print What You Like http://www.printwhatyoulike.com
Resurrect Pages https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/resurrect-pages
Save as PDF Add-on https://pdfcrowd.com/save-as-pdf-addon
Save to Google Drive https://chrome.google.com/webstore/detail/save-to-googledrive/

gmbmikajjgmnabiglmofipeabaddhgne?hl=en
Save Webpage As Word 
Document 

https://chrome.google.com/webstore/detail/save-webpage-as-
worddocu/mcebgdgbcbdkgdljffnkkbekldnidbmn

Screenshots.com http://www.screenshots.com
Time travel http://timetravel.mementoweb.org
UK Web Archive http://www.webarchive.org.uk
Wayback Machine http://archive.org/web/web.php
Wayback Machine 
Chrome Add-on 

https://chrome.google.com/webstore/detail/waybackmachine/fp
nmgdkabkmnadcjpehmlllkndpkmiak?hl=en-US

View-pagearchive https://github.com/dessant/view-page-archive
waybackpack https://github.com/jsvine/waybackpack
Web2PDF https://www.web2pdfconvert.com
Web2Pdf. https://www.microsoft.com/en-us/store/p/

web2pdf/9nblgggz5phq
Web Cache https://chrome.google.com/webstore/detail/webcache/coblegoil

dgpecccijneplifmeghcgip
WebCitation http://webcitation.org/query
Webpage to PDF http://webpagetopdf.com
Webrecorded https://webrecorder.io
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0.6.3. ДОсЛІДЖЕННЯ тЕМНОЇ ПАВУтИНИ (DARK WEB)

Інструмент Посилання
DarkNet Stats https://dnstats.net
Dark Web Map https://www.hyperiongray.com/dark-web-map
DeepDotWeb https://www.deepdotweb.com
DeepWeb Sites https://www.deepweb-sites.com
DeepWebSitesLinks https://www.deepwebsiteslinks.com
DarkWebNews https://darkwebnews.com
Docker-onion-nmap https://github.com/milesrichardson/docker-

onionnmap
Exonera Tor https://exonerator.torproject.org
Hidden Wikitor http://hiddenwikitor.com
Hunchly’s Hidden Services Report https://darkweb.hunch.ly
i2P https://geti2p.net
onioff https://github.com/k4m4/onioff
Onion Link http://onion.link
Onionscan https://onionscan.org
Onion investiagtor https://oint.ctrlbox.com
Onion Land Search Engine https://onionlandsearchengine.com
Onion Search Engine http://onionsearchengine.com
The Dark Websites https://www.thedarkwebsites.com
Tor2Web https://www.tor2web.org
Tor Netwrok Status https://torstatus.blutmagie.de
Tor Project https://www.torproject.org
Torscan http://torscan.io
Zeronet https://zeronet.io
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ДОДАтОК 0.7. Робота із зображеннями, відео, аудіо  
(пошук та аналіз)
0.7.1. ПОШУК ЗОБРАЖЕНЬ

Інструмент Посилання
Baidu images http://image.baidu.com
Berify https://berify.com
Betaface https://www.betafaceapi.com
Bing images http://www.bing.com/images
Camera Trace http://www.cameratrace.com/trace
CamFind https://camfindapp.com
CC Search https://search.creativecommons.org
Current Location https://current-location.com
DownloadGram https://downloadgram.com
Explore Places http://places2.csail.mit.edu/explore.html
facesearch http://www.facesaerch.com
FindFace https://findface.ru
Flickr https://secure.flickr.com
Flickr Hive Mind http://flickrhivemind.net
Flickr Map https://www.flickr.com/map
Fotki http://www.fotki.com
Geograph https://www.geograph.org
Google images https://images.google.com
Gramfeed  http://www.gramfeed.com
image Net http://image-net.org
image Raider https://www.imageidentify.com
imgur https://imgur.com
KarmaDecay http://karmadecay.com
Lakako https://www.lakako.com
Loc.alize.us https://loc.alize.us
Lycos images http://search.lycos.com/images
MyPicsMap http://www.mypicsmap.com
Photo Map http://photo-map.ru
PhotoTracker http://phototracker.ru
Picquery https://www.picquery.com
Picsearch http://www.picsearch.com
PicTriev http://www.pictriev.com
PimEye https://pimeyes.com/en 
Places http://places2.csail.mit.edu
Reverse GiF https://ezgif.com/reverse
Reverse image Search http://www.reverse-image-search.org
Reverse image Search http://www.reverse-image-search.com
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Інструмент Посилання
Reverse image Search https://inteltechniques.com/osint/menu.reverse.

image.html
Revimg http://www.revimg.com
RootAbout http://rootabout.com
SauceNAO https://saucenao.com
Small SEO Tools: Reverse image 
Search 

https://smallseotools.com/reverse-image-search

Smugmug https://www.smugmug.com/search
Social Catfish Reverse image Search https://socialcatfish.com/reverse-image-search
Startpage: images https://www.startpage.com/eng/pics.html
StolenCameraFinder http://www.stolencamerafinder.co.uk
TinyEye https://tineye.com
Twitter image Search https://twitter.com/search?q=%3Csearchterm%3E

&src=typd&vertical=default&f=images
View image https://chrome.google.com/webstore/detail/

viewimage/jpcmhcelnjdmblfmjabdeclccemkghjk та 
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/
viewimage/

Who Stole My Pictures? https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/
whostole-my-pictures

Websta http://websta.me
Wolfram Language: The identification 
Project 

https://www.imageidentify.com

Worldcam http://www.worldc.am
Yahoo image Search https://images.search.yahoo.com
Yandex images https://www.yandex.com/images

246

ПОСІБНИК



0.7.2. АНАЛІЗ ЗОБРАЖЕНЬ

Інструмент Посилання
AnalogExif https://sourceforge.net/projects/analogexif
BetaFaceAPi https://www.betafaceapi.com/demo.html
CameraSummary https://camerasummary.com
Diffchecker https://www.diffchecker.com/image-diff
exifdata http://exifdata.com
Exifer https://www.thexifer.net
ExifPro http://www.exifpro.com
Exif Search http://www.exif-search.com
exiftool https://sourceforge.net/projects/exiftool
ExifTool by Phil Harvey http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool
Exif Viewer https://chrome.google.com/webstore/detail/exifviewer/nafpfd

cmppffipmhcpkbplhkoiekndck?hl=en
Exif Viewer https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/exif-viewer
Extract Metadata https://www.extractmetadata.com
Fake image Detector https://play.google.com/store/apps/details?id=fake_image_

detector.coder.genuine.com.fakeimagedetector&hl=en
FastPreview https://tn123.org/fastpreview
Find Exif http://www.findexif.com
Forensically https://29a.ch/photo-forensics/#level-sweep
FotoForensics http://www.fotoforensics.com
FourMatch http://www.fourandsix.com/fourmatch
Fuskr https://chrome.google.com/webstore/detail/fuskr/glieaboaghd

nlglpkekghloldikefofo
Gbimg.org http://gbimg.org
GeoSetter http://www.geosetter.de
Ghiro http://www.getghiro.org
Google Search “View 
image” Button 

https://chrome.google.com/webstore/detail/googlesearch-
view-image/hgngncnljacgakaiifjcgdnknaglfipo

How Old https://how-old.net
image Edited http://imageedited.com
image forensic https://www.imageforensic.org
image identification 
Project 

https://www.imageraider.com

image Search Options https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/imagesearch-
options

image Verification 
Assistant 

http://reveal-mklab.iti.gr/reveal/index.html

imgOps http://imgops.com
impulseAdventure http://www.impulseadventure.com/photo/jpeg-snoop.html
inViD http://www.invid-project.eu/tools-and-services/

invidverification-plugin
irfanview http://www.irfanview.com
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Інструмент Посилання
izitru http://www.izitru.com
Java Exif Viewer https://sourceforge.net/projects/jexifviewer
Jeffrey’s image Metadata 
Viewer 

http://exif.regex.info/exif.cgi

JPEGsnoop https://github.com/impulseAdventure/JPEGsnoop
Let’s Enhance https://letsenhance.io
Logos http://logos.iti.gr
metapicz http://metapicz.com/#landing
Photo Detective https://itunes.apple.com/us/app/photo-detectivepro/

id1045128136?mt=8
PhotoMe http://www.photome.de
Pic2Map https://www.pic2map.com
Plaghunter http://www.plaghunter.com
ReadEXiF https://readexifdata.com
Resemble.js https://huddle.github.io/Resemble.js
Reveal image Verification 
Assistant 

http://reveal-mklab.iti.gr/reveal/index.html

RevEye Reverse image 
Search 

https://chrome.google.com/webstore/detail/reveyereverse-
imagesear/keaaclcjhehbbapnphnmpiklalfhelgf?hl=en

Send to Exif Viewer https://chrome.google.com/webstore/detail/send-to-
exifviewer/gogiienhpamfmodmlnhdljokkjiapfck?hl=en-US

tawbaware http://www.tawbaware.com
Veracity (iPhone app) https://itunes.apple.com/us/app/veracity-imagesearch/

id870153874?mt=8
Verexif http://www.verexif.com
View image https://chrome.google.com/webstore/detail/viewimage/jpcmh

celnjdmblfmjabdeclccemkghjk
Web inspector https://chrome.google.com/webstore/detail/webinspector/eni

bedkmbpadhfofcgjcphipflcbpelf?hl=en
Where is the picture? https://whereisthepicture.com
Who Stole My Pictures https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/who-stolemy-

pictures
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0.7.3. ПОШУК ВІДЕО

Інструмент Посилання
360 Daily http://www.360daily.com
9gag.tv http://9gag.com/tv
Aol Videos http://on.aol.com
Bambuser http://bambuser.com/broadcasts
Berify https://berify.com
Bing Videos http://www.bing.com/?scope=video
Crackle https://www.sonycrackle.com
Custom YouTube Search Tools https://inteltechniques.com/osint/menu.youtube.html
DailyMotion http://www.dailymotion.com
DownloadGram https://downloadgram.com
Download Twitter Video http://www.downloadtwittervideo.com
Dogpile Video Search https://www.dogpile.com/?qc=video
D Tube https://d.tube
Geosearch http://www.geosearchtool.com
Giphy https://giphy.com
Google Video Search https://www.google.com/videohp
internet Archive: Open Source 
Videos 

https://archive.org/details/opensource_movies

LiveLeak http://www.liveleak.com
Metacafe http://www.metacafe.com
Metatube http://www.metatube.com
MySpace Videos https://myspace.com/discover/videos
The Open Video Project https://open-video.org
Reverse Video Search Tools https://inteltechniques.com/osint/menu.reverse.html
Smugmug https://www.smugmug.com/search
Snap Map https://map.snapchat.com
Spaactor https://www.spaactor.com
Spotter https://spotter.tech
Startpage Videos https://www.startpage.com/eng/video.html
TV News Archive https://archive.org/details/tv
Xplore http://getxplore.com
Veoh http://www.veoh.com
Vimeo https://vimeo.com
Voxalead http://voxalead.labs.exalead.com
Yahoo Video Search http://video.search.yahoo.com
Yasiv http://yasiv.com/youtube
YouTube https://www.youtube.com
YouTube GeoSearch http://youtube.github.io/geo-search-tool/search.html
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0.7.4. РОБОтА З АУДІО

Інструмент Посилання
Accuradio https://www.accuradio.com
AntennaSearch http://www.antennasearch.com
Antenna Structure Registration 
Search 

http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/AsrSearch/
asrRegistrationSearch.jsp

Aprs.fi https://aprs.fi/#!lat=40.51860&lng=-74.34990
ArtSci http://www.artscipub.com/repeaters
BCC World Service Radio http://bbcworldservice.radio.net
Broadcastify http://www.broadcastify.com
Cell Reception http://www.cellreception.com/towers
City Freq https://www.cityfreq.com
Digital Frequency Search https://digitalfrequencysearch.com/index.php
DX Zone https://www.dxzone.com
HF Underground https://www.hfunderground.com/board
Home Patrol http://homepatrol.com
intercept Radio http://www.interceptradio.com/bbs
Listenlive http://www.listenlive.eu
Live365 https://live365.com/listen
Live ATC https://www.liveatc.net
National Radio Data http://www.nationalradiodata.com
Police Scanner info https://police-scanner.info
Radio.com https://player.radio.com/station-directory
Radio-locator https://radio-locator.com
RadioReference http://www.radioreference.com
Radio Station World http://radiostationworld.com
Radio Tower http://radiotower.com
RD Forum https://www.rdforum.org/index.php
Scanner Master Blog http://www.scannermasterblog.com/tag/scanner-radio
Streema https://streema.com
Strong Signals https://strongsignals.net
Tunein https://tunein.com
World Wide DX https://www.worldwidedx.com/forums/scanning-

shortwavelistening.
Worldwide Radio http://www.live-radio.net/worldwide.shtml
Zip Scanners https://www.zipscanners.com/resources/police-scanner-

resourcesforums-links
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ДОДАтОК 0.8. Робота з документами
0.8.1. ПОШУК ДОКУМЕНтІВ

Інструмент Посилання
Ask the EU https://www.asktheeu.org
Authorstream http://www.authorstream.com
Court Listener https://www.courtlistener.com/recap
Custom Document Search by 
Format 

https://inteltechniques.com/osint/docs.format.html

Custom Documents Search Tool https://inteltechniques.com/osint/docs.html
Declassified and Ratified http://www.declassifiedandratified.com
DocumentCloud Search https://www.documentcloud.org/public/search
Edocs-Engine.com http://www.edocs-engine.com
Find-pdf-doc http://www.findpdfdoc.com
Free Full PDF http://www.freefullpdf.com
goofile https://tools.kali.org/information-gathering/goofile
Hashdoc https://www.hashdoc.com
inevstigative Dashboard Search https://data.occrp.org
Offshore Leak Database https://offshoreleaks.icij.org
PDF Search Engine http://www.pdfsearchengine.info
PDFSR http://pdfsr.com
RECAP http://archive.recapthelaw.org
Scribd http://www.scribd.com
SlideSearchEngine http://www.slidesearchengine.com
SlideShare http://www.slideshare.net
Slideworld http://www.slideworld.com
soPDF.com http://www.sopdf.com
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0.8.2. УПРАВЛІННЯ PDF-ФАЙЛАМИ

Інструмент Посилання
CleverPDF https://www.cleverpdf.com
Foxit Reader https://www.foxitsoftware.com/products/pdf-reader
ilovepdf http://www.ilovepdf.com
PDFEscape https://www.pdfescape.com
PDFExpert https://pdfexpert.com
PDFx http://www.metachris.com/pdfx
Smallpdf http://smallpdf.com
Tabula http://tabula.technology
Weava Highlighter https://chrome.google.com/webstore/detail/

weavahighlighter-pdf-web/cbnaodkpfinfiipjblikofhlhlcic
kei

XODO http://xodo.com
Xpdf http://www.foolabs.com/xpdf/home.html

0.8.3. РОБОтА З МЕтАДАНИМИ ДОКУМЕНтА

Інструмент Посилання
ExtractMetadata http://www.extractmetadata.com
FOCA https://www.elevenpaths.com/labstools/foca/index.html
Metashield Clean-up-Online https://metashieldclean-up.elevenpaths.com
OOMetaExtractor https://archive.codeplex.com/?p=oometaextractor
Pdf-redact-tools https://github.com/firstlookmedia/pdf-redact-tools
Spiderpig https://github.com/hatlord/Spiderpig
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ДОДАтОК 0.9. Геопросторовий OSINT
0.9.1. ІНстРУМЕНтИ ГЕОПРОстОРОВИХ ДОсЛІДЖЕНЬ І 
КАРтОГРАФУВАННЯ

Інструмент Посилання
ACT Map http://www.actmapi.act.gov.au
AiRBUS WorldDEM http://www.intelligence-airbusds.com/

worlddemsampledata
ALOS http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30
Animaps http://www.animaps.com
a.placebetween.us http://a.placebetween.us
aprs https://aprs.fi
ArcGiS Online https://www.arcgis.com
Atlasify http://www.atlasify.com
Baidu Maps http://map.baidu.com
Batchgeo http://batchgeo.com
Batch Geocoding https://www.doogal.co.uk/BatchGeocoding.php
Batch Reverse Geocoding https://www.doogal.co.uk/BatchReverseGeocoding.php
Bing Maps http://www.bing.com/maps
Bing Maps Aerial in Google 
Earth 

http://ge-map-overlays.appspot.com/bingmaps/aerial

Bonding Box Drawing Tool http://automatingosint.com/blog/geographicbounding-
box-drawing-tool

Carto https://carto.com
Colorbrewer http://colorbrewer2.org
Convert Latitude/Longitude to 
box-drawing-tool 

https://andrew.hedges.name/experiments/convert_lat_
long

Coordinate Conversion http://www.synnatschke.de/geo-tools/
coordinateconverter.php

Corona CAST http://corona.cast.uark.edu
CrimeMapping https://www.crimemapping.com
CrimeReports https://www.crimereports.com
CrowdMap https://crowdmap.com
CTLRQ Address Lookup https://ctrlq.org/maps/address
Custom Satellite View Tools https://inteltechniques.com/osint/menu.maps.html
Daum Maps http://map.daum.net
DigitalGlobe http://www.digitalglobe.com та  https://discover.

digitalglobe.com
DigitalGlobe imageFinder https://browse.digitalglobe.com/imagefinder
Diva-GiS http://www.diva-gis.org
Dominoc925 https://dominoc925-pages.appspot.com/mapplets/

cs_mgrs.html
doogal https://www.doogal.co.uk
dronestagram http://www.dronestagr.am
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DualMaps http://data.mashedworld.com/dualmaps/map.htm
Earth Data https://search.earthdata.nasa.gov/search
EarthExplorer https://earthexplorer.usgs.gov
EarthPoint Convert http://www.earthpoint.us/Convert.aspx
Earth Resources Observation 
and Science Center - USCG 

https://eros.usgs.gov/find-data

Echosec https://www.echosec.net
EOLi https://earth.esa.int/web/guest/eoli
esri http://www.esri.com
Esri Search https://esri-es.github.io/arcgis-search
Europe Livemap http://europe.liveuamap.com
Facebook Live Map https://www.facebook.com/live
Fallingrain http://www.fallingrain.com/world/index.html
Follow Your World https://followyourworld.appspot.com
FreeMap Tools https://www.freemaptools.com/radius-aroundpoint.htm
Geobytes http://geobytes.com/FreeServices
GeoHack https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php
GeoFabrik http://www.geofabrik.de
GeoGig http://geogig.org
Geograph https://www.geograph.org
Geographic Coordinates 
Converter 

http://www.synnatschke.de/geo-tools/
coordinateconverter.php

GeoLocate This! http://geolocatethis.site
GeoNames http://www.geonames.org
GeoPlaner http://www.geoplaner.com
GeoSocial Footprint http://geosocialfootprint.com
GeoVisual Search https://search.descarteslabs.com
Global Explorer https://www.globalxplorer.org
Global Gazetteer http://www.fallingrain.com/world/index.html
Go KML Maps http://gokml.net/maps#ll=33.467074,-

99.528235&z=10&t=h
Google Earth http://www.google.com/earth
Google Maps https://www.google.com/maps
Google Maps Downloader http://www.allmapsoft.com/gmd
Google Maps Streetview Player http://brianfolts.com/driver
Google My Maps https://www.google.com/maps/about/mymaps
Gosur Map http://www.gosur.com/map
GPSVisualizer http://www.gpsvisualizer.com
GrassGiS http://grass.osgeo.org
Here http://here.com
HibeBikeMap http://hikebikemap.org
Historic Aerials https://www.historicaerials.com
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Hivemapper https://hivemapper.com
Hyperlapse https://github.com/TeehanLax/Hyperlapse.js
imergis http://www.imergis.nl
indian Geo-Platform of iSRO http://bhuvan.nrsc.gov.in/data/download/index.php
iNPE image Catalog http://www.dgi.inpe.br/CDSR
inspire Geoportal http://inspire-geoportal.ec.europa.eu
instantAtlas http://www.instantatlas.com
instant Google Street View http://www.instantstreetview.com
inteltechniques Custom 
Mapping Tools 

https://inteltechniques.com/osint/maps.html

Kartograph http://kartograph.org
Land Cover http://landcover.org
Land information New Zealand https://data.linz.govt.nz
Landsat Look https://landsatlook.usgs.gov/viewer.html
Land Viewer https://eos.com/landviewer
Latlong https://www.latlong.net
Leaflet http://leafletjs.com
Libra https://libra.developmentseed.org
Liveuamap http://liveuamap.com
MapAList http://mapalist.com
MapBox https://www.mapbox.com
Mapchart.net https://mapchart.net
Map Checking https://www.mapchecking.com
Map Developers https://www.mapdevelopers.com
Maperitive http://maperitive.net
MapHub https://maphub.net
Mapillary https://www.mapillary.com
mapkit https://mapkit.io
Mapline https://mapline.com
Map Puzzle http://www.mappuzzle.se
Map Overlays for Google Earth http://www.mgmaps.com/kml/#view
Mapquest https://www.mapquest.com
meetways https://www.meetways.com
MgMaps http://mgmaps.com/kml/#view
Military Grid Reference System 
Coordinates 

https://dominoc925-pages.appspot.com/mapplets/
cs_mgrs.html

Modest Maps http://modestmaps.com
Movable Type Scripts http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong-osgridref.

html
MyGeoPosition http://mygeoposition.com
NASA Earth Observatory https://earthobservatory.nasa.gov
Naver Maps https://map.naver.com
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NEXRAD Data Archive, 
inventory, and Access 

https://www.ncdc.noaa.gov/nexradinv

NGA GEOiNT https://github.com/ngageoint
NOAA CLASS https://www.bou.class.noaa.gov/saa/products/catSearch
NOAA DataViewer https://coast.noaa.gov/dataviewer
NOAA Digital Coast https://coast.noaa.gov/digitalcoast
OpenLayers http://openlayers.org
OpenStreetCam https://www.openstreetcam.org/map/
OpenStreetMap http://www.openstreetmap.org
Overpass Turbo https://overpass-turbo.eu
pattrn http://pattrn.co
Photo Maps http://photo-map.ru
Planet Explorer https://www.planet.com/explorer
Polymaps http://polymaps.org
Perry Castaneda Library https://www.lib.utexas.edu/maps
Old Maps Online http://www.oldmapsonline.org
Open Railway Map https://www.openrailwaymap.org
Open Street Cam http://openstreetcam.org
Open Street Map http://www.openstreetmap.org
QGiS http://qgis.org
QuickMaps https://chrome.google.com/webstore/detail/quickmaps/

bgbojmobaekecckmomemopckmeipecij
Radiant Earth https://radiant.earth
Research UN Maps http://research.un.org/en/maps
SASGiS http://www.sasgis.org
Scribble Maps http://scribblemaps.com
Sentinel2Look Viewer https://landsatlook.usgs.gov/sentinel2
Sentinel Hub Playground http://apps.sentinel-hub.com/sentinel-playground
StoryMap https://storymap.knightlab.com
StoryMaps http://storymaps.arcgis.com/en
Tableau http://www.tableausoftware.com
TerraPattern http://www.terrapattern.com
TerraServer https://www.terraserver.com
Travel by Drone http://travelbydrone.com
US Naviguide http://www.usnaviguide.com
ViaMichelin http://www.viamichelin.com
View in Google Earth http://www.mgmaps.com/kml/#view
ViTO Free Satellite imagery http://www.vitoeodata.be/PDF/portal/Application.html
Walking Directions https://www.foxtons.co.uk/tools/walking_directions.html
WarWire https://www.warwire.net
Wego.here https://wego.here.com
Wikimapia http://wikimapia.org
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World Aeronautical Database http://worldaerodata.com
World Map Creator http://worldmapcreator.com
WorldMap Harvard http://worldmap.harvard.edu
Yahoo Maps https://maps.yahoo.com
Yandex Maps https://yandex.ru/maps
YourNavigation http://yournavigation.org
Zeemaps https://www.zeemaps.com
Zoom Earth https://zoom.earth
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ДОДАтОК 0.10. Перелік інструментів OSINT
0.10.1. ПЕРЕЛІК ІНстРУМЕНтІВ OSINT

Інструмент Посилання
101+ OSiNT Resources for investigators 
(i-sight) 

https://i-sight.com/resources/101-osint-
resources-forinvestigators

Aware Online Academy OSiNT Links https://aware-online.com/academy/osint-links
Awesome OSiNT https://github.com/jivoi/awesome-osint
Awesome_osint https://github.com/Ph055a/awesome_osint
Bellingcat OSiNT Links https://docs.google.com/document/d/1BfLPJpRt

yq4RFtHJoNpvWQjmGnyVkfE2HYoiCKOGguA/
edit

Bruno Mortier Sources https://start.me/p/3g0aKK/sources
Bruno Mortier Sources CNTY https://start.me/p/W2kwBd/sources-cnty
CiberPatrulla https://ciberpatrulla.com/links
DFiR Training Tool Directory https://www.dfir.training/index.php/tools/

advancedsearch
Digital intelligence Research Tools https://atlas.mindmup.com/digintel/digital_

intelligence_training/index.html
Emmanuelle Welch Dating apps and 
sites for investigators 

https://start.me/p/VRxaj5/dating-apps-and-sites-
forinvestigators

HR Sourcing Toolbox https://hrsourcingtoolbox.wixsite.com/main
Julia Bayer Verification Toolset https://start.me/p/ZGAzN7/verification-toolset
inteltechniques internet Search Links https://inteltechniques.com/menu.links.html
MidaSearch OSiNT Websites https://midasearch.org/osint-websites
Netbootcamp OSiNT Tools https://netbootcamp.org/osinttools
Onstrat OSiNT Starting Points http://www.onstrat.com/osint/#startingpoints
OSiNT Browser Plugins https://github.com/iVMachiavelli/OSiNT-

Browser-Plugins
OSiNT Framework http://osintframework.com
OSiNT Link http://osint.link
OSiNT Post https://osintpost.com
OSiNT Team Links https://github.com/iVMachiavelli/OSiNT_Team_

Links
RBA Business information Resources http://www.rba.co.uk/sources
Research Clinic http://www.researchclinic.net
Reuser OSiNT Discovery Toolkit http://rr.reuser.biz
Startme Open Source investigative 
Tools by Malachy Browne 

https://start.me/p/gyvaAJ/open-source-
investigativetools

Startme OSiNT Technisette https://start.me/p/m6XQ08/osint та https://start.
me/p/nRQNRb/addons

Sprp77 Awesome OSiNT https://drive.google.com/drive/folders/0BwyWD
Q59jRVGMFp3UnBfeUEzanM

Toddington Resources https://www.toddington.com/resources
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Tomoko Discovery Tools List https://tomokodiscovery.com/free-tools-

osintsocmint-dark-web-darknet-tor-bitcoin
Toolsinsight http://www.toolsinsight.com
Uk-osint http://www.uk-osint.net/addons.html
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