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підключений блок пам'яті в конт
рольнокасовому апараті, побудо
ваному на основі персонального
комп'ютера)?
3) які орієнтовні дати створен
ня обчислювального комплексу із
заданими можливостями і дати
виготовлення
його
окремих
блоків?
4) які основні функції предс
тавленого програмного забезпе
чення і чи є воно шкідливим?
5) за допомогою яких обчислю
вальних (тип мікропроцесора) і
програмних засобів (використані
мови
програмування,
версії
компіляторів, стандартні бібліоте
ки,
режими
налаштування
компіляторів) створено представ
лене програмне забезпечення?
6) чи знаходиться представлене
програмне забезпечення в стані,
що забезпечує можливість його
вживання на заданому комплексі
технічних засобів або з певним
програмним забезпеченням (нап
риклад конкретною програмою
електронної пошти)?
7) яка орієнтовна дата створен
ня представленого програмного
забезпечення?
8) яке призначення представле
них програм для ЕОМ, які їх спо
живчі властивості?
9) чи розміщено на представле
ному магнітному носієві або у
складі технічних засобів обчислю
вальної техніки необхідне інфор
маційне
забезпечення
для
вирішення якогонебудь конкрет
ного функціонального завдання?

документами, що відносяться до
тієї або іншої сфери діяльності
(наприклад, файли із зображення
ми грошових знаків, кресленнями
вибухових пристроїв, схемами
електропроводки в будівлі, блан
ками юридичних осіб і відтисками
друку,
вихідними
текстами
шкідливих програм на мові висо
кого рівня і т. п.)?
11) чи знаходиться на представ
леному магнітному носієві інфор
мація, що свідчить про інфор
маційний обмін в якійнебудь
інформаційній мережі (наприк
лад, Internet) в заданий період ча
су?
12) яке призначення представ
лених баз даних, які їх споживчі
властивості?
13) чи можливе здійснення за
даного виду діяльності з викорис
танням представлених технічних
засобів і розміщеного на них
інформаційного і спеціального
програмного забезпечення (нап
риклад, перехоплення електрон
ної кореспонденції, переданої по
інформаційній мережі, підготовка
і виготовлення підроблених гро
шових знаків і т. п.)?
14) які наслідки (збиток) вжи
вання комплексу технічних за
собів, шкідливих програм в даній
автоматизованій інформаційній
системі, мережі ЕОМ?
15) визначення функціональ
ного стану технічних засобів, з
точки зору їх пошкоджень, що
підлягають гарантійному ремонту.
Сумніваєшся в чомунебудь 
проконсультуйся з фахівцем.
Дотримання цього простого

правила значно спрощує подаль
шу процедуру вирішення проб
лем. На щастя, комп'ютерні зло
чинці  не закоренілі карні зло
чинці, що володіють всіма доступ
ними засобами протидії розсліду
вання злочину. Це, до нашого жа
лю, в більшості студенти, шко
лярі, менеджери, бухгалтери,
різного роду керівники, що впали
в спокусу швидкого збагачення
або побажали випробувати на
практиці доступні в мережі Інтер
нет рекомендації по використан
ню тих або інших програм.
Важко уявити собі якісний
розгляд в судах справ, що мають
серйозну "комп'ютерну" спе
цифіку. Суддя може не повною
мірою володіти знанням спе
цифіки інформаційного законо
давства, не цілком володіти
комп'ютерною термінологією і ро
зуміти істотні особливості роботи
комп'ютерних програм, інфор
маційних технологій. Крім того,
незнання правил поводження з
носіями "цифрових доказів", по
рядку призначення комп'ютерної
експертизи і особливостей їх
дослідження в ході її виробництва
не дозволяють суду скласти власну
уяву об правильності проведеного
розслідування, відповідності об
винувального висновку фактич
ним обставинам справи.
Всього цього можна уникнути,
залучаючи до судового слідства
експерта, що брав участь в справі.
Досвід такого роду дозволяє стве
рджувати, що консультації екс
перта, його пояснення надають
неоціниму допомогу в станов
ленні правосуддя на новому етапі
розвитку суспільства, що стало
інформаційним.
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Від імені колективу компанії
ТОВ "Нотінгем Хауз" вітаю Вас та
бажаю наснаги у всіх Ваших спра
вах.
Компанія ТОВ "Нотінгем Хауз"
надає послуги з оцінки майна та
майнових прав з 1996 року.
Професійні ризики застрахо
вані ЗАТ "Страхова компанія
"Столиця".
Сьогодні в складі компанії пра
цює 11 оцінювачів та 7 оціню
вачівстажистів. 5 оцінювачів ма
ють більш ніж 5  ти річний досвід
роботи в галузі оцінки майна та
майнових прав. В штаті компанії
працюють 6 судових експертів,
кваліфікація яких підтверджена
Міністерством юстиції України.
Оцінка майна  це процес виз
начення їх вартості на дату оцінки
за процедурою, що встановлена
чинним законодавством України.

Найчастіше потреба у послугах
оцінювачів
виникає
при
необхідності:

За час роботи фахівцями ком
панії виконано тисячі робіт з
оцінки для національних та іно
земних компаній, що працюють в
різних галузях господарства.

Ви можете взяти участь у визначенні таких питань шляхом відправки своїх пропозицій
на email: info@ocenka.kiev.ua.

NOTTINGHAM HOUSE

Наша поштова адреса: 01011, м. Київ, вул. Гусовського 11/11, оф. 3,
тел.: (044) 569 1962, 569 1963, факс: (044) 569 1564
NOTTINGHAM HOUSE

 Оформленні договору заста
ви;
 Оформленні договору купівлі
продажу;

Наступні видання інформаційного бюлетеня будуть присвячені розкриттю найцікавіших питань
у сфері оцінки майна та майновіх прав.

10) чи знаходяться на представ
лених магнітних носіях файли з
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www.ocenka.kiev.ua

Виконавчий директор
Інна Голова

З повагою та найщирішими
побажаннями!

Матимемо за честь бачити Вас
серед наших Замовників.

Ви маєте можливість отримати
більш детальну інформацію,
відвідавши сайт нашої компанії
http://www.ocenka.kiev.ua, а також
звернувшись до відповідальних
осіб нашої компанії.

Судові експертизи проводять в
рамках судового процесу за ухва
лою судді чи постановою слідчо
го.

ках досудового слідства та на
підставі цивільних угод.

Iнформаційний бюлетень 01/2009

 Передачі об'єкта в оренду;
 Проведення переоцінки ос
новних фондів для цілей бухгал
терського обліку;
 Підтвердження рівня звичай
них цін при угодах з майном та
майновими правами;
 Укладення ліцензійних дого
ворів з нематеріальними активами
та правами на об'єкти інтелектуальної
власності;
 Прийняття обгрунтованих
майнових
та
управлінських
рішень.
Фахівці компанії мають дос
татній досвід в вирішенні
найскладніших завдань.

Окрім надання послуг в галузі
оцінки пропонуємо Вам також
послуги з проведення експертних
досліджень та судових експертиз
за такими напрямками:
 Економічні дослідження
(експертизи);
 Будівельнотехнічні
дослідження (експертизи);
 Товарознавчі дослідження
(експертизи);
 Комп'ютернотехнічні
дослідження (експертизи);
 Дослідження (експертизи)
об'єктів інтелектуальної влас
ності.
Експертні дослідження прово
дять судовими експертами в рам
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ОСОБЛИВIСТЬ СТАНУ
СТАНУ
ЗЕМЕЛЬНО
ЗЕМЕЛЬНО ГО РИНКУ
РИНКУ
ПЕРІОДУ КРИЗ
И
КРИЗИ

"Купуйте землю # її більше
не роблять"
Марк Твен
Однієї з найбільш постражда
лих від фінансової кризи галузей
залишається нерухомість. Обсяги
продажів нерухомого майна про
довжують неухильно знижувати
ся. Тим часом на цьому ринку є
сегмент, що менше інших підда
ний кризовим тенденціям. І в
д е яких випадках навіть демон
струє темпи росту. Компанії й
фізичні особи, у яких є вільні
кошти на руках, воліють вкладати
їх у землю.
Нещодавно оператори ринку
нерухомості дивилися в майбутнє
з оптимізмом. За 2007 рік ринок
продаж земельних ділянок в пе
редмісті Києва, виріс більш ніж
на 50%, і прогнози на останню де
каду 2008го були не менш рай
дужними. Але фінансова криза й
галопуючий темп росту курсу до
лара вніс коригування в їхні пла
ни. Причому неоднорідні  поки в
одних районах обсяги продажів
ділянок знижуються, в інших зем
ля продовжує неухильно дорож
чати (інвестиційнопривабливі).
Кількість пропозицій і укладе
них угод по земельних ділянках у
Київській області повільно ско
рочується. Проаналізувавши дані
щодо продажу земельних ділянок,
експерти нашої компанії дійшли
висновку про деяке зниження
вартості  у середньому 510%, не
більше. А оскільки вартість в про
позиціях продажу зазвичай оголо
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шується в доларовому еквіваленті,
то фактичного здешевлення землі
не відбувається, тому що амери
канська валюта продовжує рости
стосовно гривні. Тому в нинішній
ситуації потрібно говорити не про
спад, а скоріше про затишок на
ринку. Операції з купівліпродажу
воліють відкласти до кращих
часів.
Слід зазначити про обмеження
залучення кредитних коштів
банків та фінансових установ для
придбання земельних ділянок, що
в свою чергу спровокувало істотне
зниження активності укладених
угод. Як і у випадку придбання
квартири, більшості бажаючих
придбати земельну ділянку під за
будову потрібен іпотечний кре
дит: своїх грошей, як правило, не
вистачає.
Зазначимо, що одержати кре
дит на землю й раніше було неп
росто. Банки без ентузіазму дава
ли гроші на придбання землі,
оскільки перевірити всю докумен
тацію з юридичної точки зору  ве
ликий ризик, що він буде прода
ний незаконно, і суд змусить його
повернути. У підсумку покупець
залишиться ні із чим, а банк  з
боржником без предмета застави.
В умовах кризи отримати такий
кредит стало ще складніше, та й то
на дуже непростих умовах.
В більшій мірі спостерігається
здешевлення вартості пропозицій
продажу великих земельних діля
нок що пропонуються для
будівництва логістичних, офісних
і торговельних комплексів. Незва
жаючи на тенденцію спаду, про
позицію "великої землі" на ринку
прибуває. Дехто з експертів пояс
нює його ріст тим, що по багатьом
об'єктам саме закінчуються про
цеси зміни цільового призначен
ня. Втім, скоріше, можна говори
ти про ряд факторів. І головний з
них  це відсутність покупців,
яких відлякує високий рівень цін.
Земля, що пропонується більши
ми масивами, має зазвичай спеку
лятивне ціноутворення і часто
ціни настільки завищені, що деве
лопмент будьякого об'єкта не
витримає їх. Щоб знайти покуп
ця, сьогодні потрібно або значно
знижувати ціну, або займатися
поліпшенням земельної ділянки

(самостійно підводити всі ко
мунікації,
подрібнювати
її,
змінювати цільове призначення) і
тільки потім продавати.
Значно повільніше спос
терігається зниження цін на неве
ликі ділянки (624 сотки) під спо
рудження приватних садиб.
Навіть навпаки, у цьому сегменті
ціни ростуть. Втім, знову ж, не всі
і не скрізь. На ринку стало менше
спекулятивних угод, втім говори
ти про те, що спекуляції тут
повністю відсутні, поки зарано.
На думку першого заступника го
лови ради асоціації "Земельний
союз України" Анатолія Вовка 
"Затишок на ринку землі змусить
перекупників піти з його. Спеку
лянти із цього ринку підуть".
Земля  обмежений ресурс, а
попит на земельні ділянки, особ
ливо в приміський зоні міста
Києва, досить високий, не варто
зволікати з придбанням земель
них ділянок, оскільки вартість
землі навряд чи знизитися до так
званого рівня загальнодоступ
ності, адже земля  завжди більш
дороге "задоволення", ніж квад
ратні метри житла. Темпи здешев
лення ділянок будуть залежати від
тривалості економічної кризи,
ступеня привабливості наділів.
Як
зазначають
експерти,
падіння ринку буде спостерігати
ся до початку 2009 року. "Як тіль
ки з'явиться можливість забрати
депозити з банків, покупець по
вернеться на ринок і, скоріш за
все, ціни знову підуть нагору до
сить активно.
Саме на той час, коли в по
тенційних домовласників з'яв
ляться вільні кошти, на ринку
сформується так званий відкладе
ний попит, тобто повернуться по
купці, які відклали придбання "до
кращих часів",  прогнозують
аналітики.
У першій половині наступного
року експерти прогнозують пож
вавлення на ринку нерухомості, а
до середини 2009го ціни наздо
женуть передкризовий період.
Повністю же оправитися від
фінансових катаклізмів ринок
зможе тільки до 2010 року.
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ЛЮДИНА КОР
КОР И СТУЄТЬСЯ
КОМП'ЮТЕРО
М,
КОМП'ЮТЕРОМ,
А В ЦЕЙ ЧАС
ЧАС У НЬОГ
НЬОГО
КРАДУТЬ
КРАДУТЬ ЛО
ЛО ГІН І ПАРОЛЬ,
ПАРОЛЬ,
А ЗНАЧИТЬ
ЗНАЧИТЬ  ГРОШІ

Людина користується
комп'ютером, а в цей час у нього
крадуть логін і пароль, а значить 
гроші.
Людина виходить в мережу
Інтернет по інтернеткарті, а в
цей же час шкідлива програма
приховано відключає його від мо
дему місцевого провайдера і пе
репідключає на модем в Ліхтенш
тейні, або Іспанії, або модем, те
риторіально розташований в не
великій острівній державі десь в
Тихому океані,  з відповідними
фінансовими наслідками.
Сучасні локальні і мережеві
комп'ютерні технології, доступне
кожному програмне забезпечення
(навіть нелегально куплене в не
великій торгівельній крамниці
всього за декілька десятків гри
вень) дозволяють злочинцям
вирішувати практично будьякі
завдання. І вся ця активність аб
солютно непомітна в нашому
реальному світі, оскільки сліди
таких злочинів зберігаються на
жорстких дисках комп'ютерів, на
компактдиск дисках і дискетах, і
недоступні
для
аналізу
і
дослідження традиційним "не
комп'ютерним" способом.
При виникненні підозри щодо
порушення безпеки роботи в ло
кальній мережі, роботи комп'юте
ра, зберігання документів і даних
слід зробити дослідження. І кра
ще довірити цю процедуру
фахівцям.
Зараз існує досить багато за
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собів і способів відновлення пош
коджених даних і працездатності
комп'ютерної мережі. Краще
потурбуватись зазделегідь про
безпеку, приділяючи увагу роботі
системних адміністраторів і вжи
ваному програмному забезпечен
ню, яке покликане захистити ва
шу роботу від впливу шкідливих
програм. Але деколи цих засобів
буває мало або біда вже нагрянула.
Тоді на цьому етапі без фахівця,
компетентного
в
області
комп'ютерної експертизи, не
обійтися. Лише спільно, проводя
чи
попередні
дослідження
об'єктів, що містять комп'ютерну
інформацію, трактуючи отримані
результати, роз'яснюючи інфор
маційну картину сліду, можна от
римати первинне уявлення про
злочинне діяння (якщо воно зло
чинне).

Нажаль, нерідкі випадки са
мовпевненості і своєрідної "сліпо
ти" співробітників компаній. Нез
нання комп'ютерної специфіки
злочинного діяння не дозволяє
побачити очевидні для фахівця
сліди використання комп'ютера
для підготовки і скоєння злочину.
Різноманітність комп'ютерних
об'єктів  носіїв інформації таке,
що їх не просто відрізнити від
прикрас, наручного годинника,
предметів, що не мають жодного
відношення до комп'ютерних тех
нологій.

Зараз розглядаються наступні
різновиди об'єктів комп'ютерно
технічних експертиз:

 текстові і графічні документи
(стандартні і електронні), виго
товлені з використанням засобів
автоматизації (обчислювальних
систем, засобів передачі даних і
копіювання інформації);

 програми для ЕОМ і до
поміжна комп'ютерна інфор
мація,
необхідна
для
їх
функціонування;

 відео і звукозаписи, візуальна
і аудіо інформація, представлена у
форматі мультимедіа;

 комп'ютерні дані і відомості,
представлені у форматах, що за
безпечують їх автоматизоване
зберігання, пошук, обробку і пе
редачу (бази даних);
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 фізичні носії інформації
різної природи (магнітні, магніто
оптичні, оптичні і ін.);

 технічні комп'ютерні засоби,
засоби зв'язку;

Відповідно, виходячи з цього,
передбачається, що за допомогою
комп'ютернотехнічних експер
тиз можуть вирішуватися нас
тупні завдання:

1. Відтворення і роздрук всієї
або частини інформації, що
міститься на фізичних носіях, у
тому числі в нетекстовій формі.

2. Відновлення інформації, що
раніше містилася на фізичних
носіях і згодом стертої або зміне
ної з різних причин.

3. Встановлення часу введен
ня,
зміни,
знищення
або
копіювання тієї або іншої інфор
мації.

4. Розшифровка закодованої
інформації, підбір паролів і
розкриття систем захисту інфор
мації.

5. Встановлення авторства,
місця, засобу підготовки і способу
виготовлення документів (файлів,
програм).

6. З'ясування технічного стану,
справності програмноапаратних
комплексів
автоматизованих
інформаційних систем, можли
вості їх адаптації під конкретного
користувача.

Виходячи з вказаних, можна
сформулювати перелік питань,
які можуть виноситися на
вирішення
комп'ютерно
технічних експертиз:

1) чи можливе використання
представленого технічного комп
лексу для здійснення тих або
інших функціональних завдань
(наприклад, виходу в Internet,
створення спеціального ме
ханізму для управління комплек
сом інших засобів і т. п.)?

2) чи використовуються предс
тавлені технічні пристрої в режи
мах, передбачених керівництвом
по експлуатації, або вони підклю
чені в режимах, що забезпечують
додаткові, не передбачені стан
дартним варіантом, можливості
(наприклад,
чи
правильно

3

