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Народився 16.05.1989 року в Києві.

Батько трьох дітей.
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З дитинства за спортивний спосіб життя. 

Футбол, зал та інше.

Без шкідливих звичок.

Розвиваюся духовно, фізично та професійно.

Практикую йогу.

Вегетаріанець.
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SEO просування 

білими методами

Просування сайту без порушень правил, 
встановлених пошуковою системою Google



Перевага такого методу полягає в тому, що

сайт просувається органічно і шанс потрапити під 
фільтри зводиться до нуля, а також час перебування 
в ТОП рази вище за інші методи



Результат та позиції залишаються після роботи

зі мною на довгий час, бувають випадки до 2-х років, 
згодом трохи опускаються з кожним місяцем.



Сайти з якими вже працював 

за свою кар'єру

 Сайти-послу
 Інтернет магазин
 Корпоративні сайт
 Сайти-візитк
 Портали, веб-сайти новин


Тематики в яких є досвід
 Інтернет магазин дитячого одяг
 Інтернет магазин футбольної 

тематик
 Інтернет магазин аксесуарі
 Інтернет магазин електронік
 Інтернет магазин кубкі
 Інтернет магазин адідас продукці
 Інтернет магазин міні та мото 

тракторі
 Інтернет магазин квіті
 Інтернет магазин запчастин для авт
 Інтернет магазин рибальств
 Інтернет магазин торгового 

обладнанн
 Інтернет магазин теплих підло
 Інтернет магазин басейні
 Інтернет магазин кальяні
 Інтернет магазин подарунків та 

портреті
 Інтернет магазин електронних 

сигаре
 Інтернет магазин шин 

 Інтернет магазин фармацевтик
 Інтернет магазин запчастин на 

спецтехнік
 Інтернет магазин пивного 

обладнанн
 Послуги будинку для людей 

похилого вік
 Послуги інтим характер
 Послуги нотаріус, всі напрямк
 Послуги ветеринарної клінік
 Курси іноземних мо
 Ресторан азіатської кухн
 Освіта за кордоно
 Робота за кордоно
 Туристичні агент
 Джерела ДБ
 Послуги альпіністів та висотні робот
 Юридичні послуг
 Бухгалтерські послуг
 Медичні довідк
 Портрети, подарунки, оформлення
 Вантажоперевезенн
 Пасажирські перевезення по Україні 

та СНД
 Школа кулінарі
 Послуги спила, знесення будинків, 

інше
 Алмазне різання, інше
 Дизайн інтер'єру будинків, квартир.



Роботи 

які я виконую

 Аудит сайт
 Дослідження конкуренті
 Дослідження та підбір ключових слі
 URL-оптимізація (всі сторінки повинні 

бути на латиниці та мати шлях, що 
складається зі зрозумілих слів, замість 
ідентифікаторів

 Закупівля посилань (органічні, статейні, 
наскрізні

 Щомісячна звітність (позиція ключових 
слів, динаміка зростання сайту, витрати

 Створення та реалізація метатегів (title, 
description, h1

 Оптимізація контенту ( Наявність текстів 
та їх унікальність, додавання фото-відео, 
тз контент-менеджеру

 Створення нових посадкових сторіно
 Використання розмітки Schema.org та 

OpenGrap
 Оптимізація під мобільні пристро
 Оптимізація швидкості сайт
 Доопрацювання архітектури сайту

 Додавання/заміна ключових слів 
залежно від ефективност

 Оптимізація блогу для внутрішніх 
посилан

 Аналіз посилальної маси конкуренті
 Підготовка сайту до внутрішньої 

перелінковк
 Перевірка файлу robots.tx
 Перевірка файлу sitemap.xm
 Перевірка на наявність битих посилань 

на сайт
 Перевірка оформлення та коректно 

працюючої сторінки 404 помилк
 Атрибут alt зображенн
 Перевірка на вихідні посиланн
 Налаштування Google Analytic
 Усунення помилки Google Search 

Consol
 ТЗ копірайтеру для написання SEO 

текстів



Стислий план робіт по SEO 

просуванню сайту

на 1-й місяць

 Технічний аудит сайту, після якого складаю ТЗ програмісту з SEO 
доопрацювань

 Збір та кластеризація семантичного ядра (на основі конкурентів 

      та вручну), що мінімізує до упущених фраз

 Юзабіліті сайту (наскільки сайтом легко користуватися 
потенційним клієнтом

 Перевірка структури сайту перед просуванням

      (Наявність потрібних сторінок для просування

 Внутрішня оптимізація мета-тегів: title, description, 

      заголовки h1-h

 Внутрішня перелінковка (для збільшення внутрішньої ваги 
сторінок та акценту на певних ключових словах

 Аналіз контенту: унікальність, до слів, входження ключових запитів, 
відповідність SEO параметрам

 ТЗ для написання SEO тексті

 Робота з масою посилань (закупівля органічних, статейних, 
наскрізних посилань

 Робота з Google maps (позначка на карті, відгуки, налаштування 
Google my business

 Щомісячна звітність (позиція ключових слів, 

      динаміка зростання сайту, витрати)



SEO аудит сайту


Помилки внутрішньої оптимізації 
(Перевірка на наявність дублів, 
відсутніх, к-ть символів 
title,description,h1-h6)

h1 - дублікати

h1 - втрачені

h1 – кількість символів

title - дублікати

title - втрачені

title - кількість символів

title - дубль з h1

description - дублікати

description - втрачені

description- кількість символів

Помилки сервера

Коди відповідей 500-599


Клієнтські помилки

Коди відповідей 400-499


Наявність мета-тегу keywords

Сторінки з низьким рівнем текстів

Сторінки з дублюючим контентом


Наявність атрбітуа alt у зображеннях



Посилальна маса (вхідні/вихідні посилання, 

биті посилання, посилання з невеликим рівнем DR, 
спамленість посилань)

Якість (рівень DR) та кількість (заcпамленість) посилань, 
доменів-донорів, які ведуть на сайт (зовнішні, вхідні).

Сайти-акцептори (вихідні посилання)

Биті посилання (посилання які були видалені, або змінився 
URL на сайті)

Відсоток органічних та покупних посилань

Перебування сайту під фільтрами Google

Швидкість завантаження сайту

(Швидкість має бути в зеленій зоні, 90+ за Google 
PageSpeed Insights)

Кеш браузера

Структура заголовків h1-h6

Правильнa кількість вживаних 


заголовків та його розташування у тексті

Мікророзмітки


Schema.org

OpenGraph


Єдине дзеркало сайту

Підключені системи статистики


Файл robots.txt

Файл sitemap.xml


SSL сертифікат



SEO-інструменти, 

якими я користуюсь



Деякі клієнти

https://pereklad.ua
топ 1-2 Бюро 
перекладів Київ, 

бюро перекладів веду 
з 0 з 2014 року.

https://pereklad.ua


https://soccer-shop.com.ua
топ 1 футбольна форма 
та інші, у топ 10 – 1942 
ключові слова

https://soccer-shop.com.ua


https://ukrkubok.com.ua
Кубки, купити кубок і т д. 

Top 10 -275 ключових слів 

https://ukrkubok.com.ua


https://leto.net.ua/
топ 1-5 тепла підлога 
під плитку, 

тепла підлога Київ, 
нагрівальний кабель 
під плитку, 

в просуванні 

65 тис. слів. 

Працюємо вже 
близько 3-4 років.

https://leto.net.ua/


http://agromoto.com.ua/

http://agrotechnika.com.ua/

7. Купити міні-трактор 
топ 1-3 всі 3 сайти мої. 
Створено в СЕО таку 
монополію. Купити 
мототрактор така сама 
ситуація. Також є 
маркетологи різні по 
кожному сайту.

motokosmos.com.ua

http://agromoto.com.ua/
http://agrotechnika.com.ua/
http://motokosmos.com.ua


https://notarius-averina.kiev.ua/ru
у топ 10 – 605 ключових слів. 

Веду з 0. (генеральна 
довіреність, договір купівлі 
продаж авто в нотаріуса 

ціна і т.д.)

https://notarius-averina.kiev.ua/ru


https://minuet.biz/ukraine
Повія Львів топ 1 та 

інші схожі запити.

https://minuet.biz/ukraine/ru/


Сертифікати

https://skillshop.exceedlm
s.com/profiles

https://skillshop.exceedlms.com/profiles/7d0a54a00ae946719424cce155131e0c


Гарантії

Працюю у сфері SEO з 2010 року, тому можу гарантувати своїм 
клієнтам:

Якість виконаних робіт

(відповідно до вимог Гугл та особистого досвіду)



Дотримання термінів виконаних робіт



Аргументовані відповіді за своїми діями

(чому зробив саме так, а не інакше)



Бути завжди на зв'язку в робочий час

SEO спеціаліст Соколовський Андрій Вікторович


