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№ Загальна інформація Рівень 
ризику 

Політичні зв’язки Розкішне життя Інформація, яка кидає тінь на 
доброчесність кандидата 

Примітки 

1. Губіна Олександра Олександрівна 
Тимчасово не працює 
 

Жовтий Була довіреною особою Михайла 
Кулиняка, Міністра культури часів 
Януковича.  
 
Була помічницею народного 
депутата 7 скликання від Партії 
Регіонів Шаблатовича Олега 
Миколайовича. 
 

   

2. Авер’янов Антон Миколайович 
Прокурор другого відділу 
процесуального керівництва 
управління з розслідування 
кримінальних проваджень 
слідчими органів прокуратури та 
процесуального керівництва 
прокуратури Київської області 
 

Червоний Був помічником депутата 7 
скликання від Партії Регіонів 
Мураєва Євгенія 
Володимировича. 

В декларації дружини 
за 2017 рок вказана 
велика кількість 
готівки у власності 
Антона Авер’янова.     

  

3. Демидов Віталій Леонідович  
Прокурор відділу процесуального 
керівництва Генеральної 
прокуратури 
 

Жовтий  
 
 
 
 
  

Кандидат має 
декілька земельних 
ділянок. Проте в 
декларації не вказав 
жодного місця, де міг 
би проживати. Також 
має недобудований 
будинок за тією ж 
адресою, що і 
земельні ділянки.  

  

https://life.pravda.com.ua/culture/2012/08/21/110655/
http://posipaky.info/minion/327525
http://posipaky.info/minion/325296
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_1a594b6b-29f8-4e19-bb2d-f5a57e52f9f1
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_504c3916-bb69-4ea0-b942-d7ced5d04af5
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4. Кулікова Юлія Володимирівна 
Заступник начальника відділу 
організації діяльності у сфері 
запобігання корупції 
Департаменту підтримання 
обвинувачення та 
представництва інтересів 
держави в судах Генеральної 
прокуратури 

Червоний  У декларації за 2015 
рік кандидатка не 
згадала частину 
бізнесу чоловіка, 
зокрема, його частку 
у ТОВ “Білдінг 
Інвестментс Груп”, яке 
пов’язують з 
Олександром 
Януковичем, та частку 
в ТОВ «ВКФ “Дебют”. 
 
У 2016 році 
кандидатка отримала 
від чоловіка 
подарунок – 
автомобіль Toyota 
Land Cruiser 2015 року 
випуску, вартість 
якого складає 1,3 
млн. гривень. При 
тому, що сукупний 
дохід подружжя за 
2014-2016 роки склав 
1,5 млн. гривень. 
 
Подружжя володіє 
значною кількістю 
рухомого та 
нерухомого майна. 

  

http://nashigroshi.org/2016/09/05/prokurorsha-hpu-pryhovala-spilnyj-biznes-cholovika-z-synom-yanukovycha/
http://nashigroshi.org/2016/09/05/prokurorsha-hpu-pryhovala-spilnyj-biznes-cholovika-z-synom-yanukovycha/
http://nashigroshi.org/2016/09/05/prokurorsha-hpu-pryhovala-spilnyj-biznes-cholovika-z-synom-yanukovycha/
https://blog.prosud.info/kulikova_yuliya_volodimirivna.html
https://blog.prosud.info/kulikova_yuliya_volodimirivna.html
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_e7094bdf-6ece-4a68-9801-614a7ee11e26
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5. Ярмак Дмитро Борисович 
Уповноважений Президента 
України з питань контролю за 
діяльністю Служби безпеки 
України Адміністрації Президента 
України 

Жовтий У 2017 році призначений 
уповноваженим Президента 
України з питань контролю за 
діяльністю Служби безпеки 
України Адміністрації Президента 
України 

  Має 
компліментарну 
сторінку на Вікіпедії 

6. Пашковський Вячеслав Францович 
Начальник управління 
оперативної служби головного 
управління Національної поліції в 
Житомирській області 

Червоний  Хоча дружина 
кандидата працює на 
дрібній чиновницькій 
посаді, у власності 
вона має низку 
земельних ділянок та 
автомобіль BMW X5. 

У січні 2017 року кандидат 
був затриманий патрульною 
поліцією за кермування 
автомобілем у стані 
алкогольного спяніння. 

 

7. Бугаєць Артем Вікторович 
Начальник слідчого відділу 
управління особливо важливих 
справ Департаменту міжнародно-
правового співробітництва 
Генеральної прокуратури 

Червоний У 2014 році кандидата, на той час 
– прокурора Новосанжарського 
району Полтавської області, від 
розлюченої громади захищала 
Оксана Пазюк, на той час – 
голова районної партійної 
організації “Удар” та голова 
районного виборчого штабу 
Петра Порошенка. 

 Наприкінці 2017 року був 
притягнутий Кваліфікаційно-
дисциплінарною комісією 
прокурорів до 
дисциплінарної 
відповідальності у вигляді 
догани. Підстава: 
неналежне виконання своїх 
службових обов’язків, яке 
призвело до втрати речових 
доказів – вилучених 
грошових коштів у сумі 100 
тис. гривень та 3850 доларів 
США. 

 

8. Мельніченко Максим Ігорович 
Заступник начальника 
департаменту процесуального 
керівництва з кримінальних 

Червоний  Кандидат має скромні 
доходи та активи, 
однак його матір 
володіє чималою 

Департамент з питань 
люстрації Міністерства 
юстиції наполягає, що 
кандидат має бути 

 

https://dt.ua/POLITICS/poroshenko-priznachiv-upovnovazhenogo-z-kontrolyu-za-sbu-240752_.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_f80e4180-8ace-4105-8bd4-72a873a96646
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_f80e4180-8ace-4105-8bd4-72a873a96646
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_f80e4180-8ace-4105-8bd4-72a873a96646
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_f80e4180-8ace-4105-8bd4-72a873a96646
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202450713507261&set=a.2192011617948.58843.1776897085&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202450713507261&set=a.2192011617948.58843.1776897085&type=3&theater
http://exo.in.ua/news/28039
http://exo.in.ua/news/28039
http://www.kdkp.gov.ua/ua/commission_decision.html?_m=publications&_t=rec&id=960
http://www.kdkp.gov.ua/ua/commission_decision.html?_m=publications&_t=rec&id=960
http://blog.prosud.info/melnichenko_maksim_igorovich.html
https://lustration.minjust.gov.ua/article/read/167
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проваджень слідчих 
центрального апарату 
Генеральної прокуратури 

кількістю 
дороговартісного 
рухомого та 
нерухомого майна, а 
також веде бізнес на 
тимчасово окупованій 
території (АР Крим). 

звільнений з органів 
прокуратури на підставі 
Закону "Про очищення 
влади". 
 
За інформацією ЗМІ, у 2011 
році кандидат був 
затриманий за підозрою в 
отриманні неправомірної 
вигоди. 

 

9. Попеско Олександр Петрович 
Заступник прокурора Вінницької 
області 
 

Червоний  За повідомленням 
ЗМІ, родина 
кандидата сумнівним 
шляхом отримала у 
володіння значні 
земельні наділи біля 
річки Вишні 
(Вінницька область). 
 
Дружина кандидата, 
яка також є 
державним 
службовцем, володіє 
розкішним маєтком, 
квартирою та у 2017 
році зробила 
інвестицю у елітне 
житло у місті Вінниця. 
Аналогічну інвестицію 
зробила також матір 

У квітні 2018 року 
Національне 
антикорупційне бюро 
України разом зі Службою 
безпеки України затримали 
кандидата за підозрою в 
отриманні неправомірної 
вигоди. 

 

http://blog.prosud.info/melnichenko_maksim_igorovich.html
http://blog.prosud.info/melnichenko_maksim_igorovich.html
http://blog.prosud.info/melnichenko_maksim_igorovich.html
http://blog.prosud.info/melnichenko_maksim_igorovich.html
https://investigator.org.ua/articles/169153/
http://vn.hromady.com.ua/2016/10/06/deryban-zaplavy-vyshni-prokurorskyj/
http://vn.hromady.com.ua/2016/10/06/deryban-zaplavy-vyshni-prokurorskyj/
https://blog.prosud.info/popesko_oleksandr_petrovich.html
https://blog.prosud.info/popesko_oleksandr_petrovich.html
https://espreso.tv/news/2018/04/11/zastupnyk_prokurora_vinnychchyny_vymagav_6_tys_khabara_u_spravi_pro_zakhoplennya_50_ga_zemli
https://espreso.tv/news/2018/04/11/zastupnyk_prokurora_vinnychchyny_vymagav_6_tys_khabara_u_spravi_pro_zakhoplennya_50_ga_zemli
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кандидата, яка того ж, 
2017, ще придбала 
новий позашляховик. 

10. Трачук Олег Вячеславович 
Начальник слідчого відділу 
Управління з розслідування 
злочинів, вчинених на тимчасово 
окупованих територіях 
Генеральної прокуратури 

Жовтий  Кандидат разом з 
дружиною, яка теж є 
державним 
службовцем, за 2016 
рік задекларували 89 
тис. доларів США 
готівки та автомобіль 
преміум класу. 
 
За останні кілька 
років батько 
кандидата набув у 
власність 
дороговартісну 
квартиру у центрі 
Києва та автомобіль 
преміум класу.  

  

11. Михальчук Юрій Володимирович 
Тимчасово не працює 

Червоний  Кандидат разом з 
дружиною є 
службовцями органів 
місцевого 
самоврядування, 
однак володіють 
значною кількістю 
нерухомого майна. 

Кандидат внесений до 
реєстру осіб, щодо яких 
застосовано Закон “Про 
очищення влади”. 

 

12. Михальченко Ірина Іванівна 
Директор Департаменту 
управління персоналом та 

Жовтий   За повідомленням ЗМІ, була 
звільнена з ПАТ 
“Укрзалізниця” за 

 

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_6afbaad4-5040-45ae-a877-96cebd96e4e9
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_6afbaad4-5040-45ae-a877-96cebd96e4e9
https://bihus.info/prokuror-bezhatcenko-zapisav-na-batka-kvartiru-na-pecersku
https://bihus.info/prokuror-bezhatcenko-zapisav-na-batka-kvartiru-na-pecersku
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_4f5b5969-3d0f-4c92-82d5-03ba6997f898
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_4f5b5969-3d0f-4c92-82d5-03ba6997f898
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_4f5b5969-3d0f-4c92-82d5-03ba6997f898
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_4f5b5969-3d0f-4c92-82d5-03ba6997f898
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_4f5b5969-3d0f-4c92-82d5-03ba6997f898
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_4f5b5969-3d0f-4c92-82d5-03ba6997f898
https://lustration.minjust.gov.ua/register
https://lustration.minjust.gov.ua/register
https://cfts.org.ua/news/2017/03/29/pravlenie_ukrzaliznytsi_uvolilo_odioznogo_kadrovika_39781
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соціальної політики ПАТ 
«Укрзалізниця» 

одноголосним рішенням 
правління через корупцію. 
Також була фігурантом 
кримінального 
провадження за нібито 
підробку документів. 

13. Забарчук Роман Володимирович 
Приватний підприємець 

Червоний  Кандидат разом з 
дружиною володіють 
низкою об’єктів 
нерухомості, а також 
коштовними речами 
(годинники, ювелірні 
вироби, шуби). Також 
у власності подружжя 
користується 5 
автомобілями та має 
95 тис. доларів, 20 
тис. євро та 760 тис. 
гривень готівки. 

За повідомленням ЗМІ, 
кандидат сам розповів, що 
був звільнений з органів 
прокуратури на підставі 
Закону “Про очищення 
влади” (відповідні відомості 
в офіційному реєстрі 
відсутні). 

 

14. Кавун Антон Юрійович 
Тимчасово не працює 

Жовтий  Кандидат разом з 
дружиною володіє 
кількома 
дороговартісними 
об’єктами 
нерухомості. 
Минулого року 
подружжя придбало 
дві елітні автівки. 

  

15. Крикливий Ростислав 
Миколайович  

Червоний Батько Ростислава Крикливого 
перебуває у тісних зв’язках з 
народним депутатом від 

Його брат через 
членів родини 

Був зупинений за водіння в 
нетверезому вигляді, проте 
уникнув покарання.  

 

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_8bf4314c-f483-4fc7-912a-c8da4156f09a
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_8bf4314c-f483-4fc7-912a-c8da4156f09a
http://nikvesti.com/news/politics/66625
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_5c4b6e46-9808-4023-aed6-e6a04f95d72f
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_5c4b6e46-9808-4023-aed6-e6a04f95d72f
http://nashigroshi.org/2016/07/06/rodyna-blyzkoho-do-kivalova-suddi-z-mizernoyu-deklaratsijeyu-volodije-14-kvartyramy-ta-kupoyu-neruhomosti/
https://368.media/2017/02/27/odesskij-sudya-otpustil-pyanogo-prokurora-v-patrulnoj-politsii-molchat/
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Начальник відділу нагляду за 
додержанням законів органами 
що проводять оперативно-
розшукову діяльність дізнання та 
досудового розслідування 
Управління нагляду у 
кримінальному провадженні у 
сфері транспорту прокуратури 
Одеської області  

«Опозиційного блоку» Сергієм 
Ківаловим 

володіє 14 
квартирами.  
Ростислав Крикливий 
має дві чималі 
квартири, та дві 
дорогі автівки.  

16. Аблов Євгеній Валерійович 
Заступник голови Окружного 
адміністративного суду м. Києва 

Червоний  Не задекларував 
маєток матері під 
Одесою. 
Родина має дві 
чималі квартири в 
місті Одеса.  

Разом з іншими суддями 
фігурував у розслідуванні 
«Слідство.інфо» про те, що 
ухвалював рішення в той 
час, як перебував за 
кордоном на елітному 
курорті. 

 

17. Зюбаненко Сергій Вікторович 
Помічник голови першого відділу 
Департаменту забезпечення 
діяльності Голови Національної 
поліції 

Жовтий  Дружина Зюбаненка 
має елітну квартиру, 
яку їй подарувала 
мати.  

  

18. Соценко Олег Олегович 
Тимчасово не працює 

Червоний Був помічником народного 
депутата 6 скликання Олійника 
Святовлава Васильовича від 
«Блоку Юлії Тимошенко». 

Разом з дружиною 
мають три квартири 
та дачний будинок. 

  

19. Руденко Дмитро Сергійович 
Начальник Хмільницького відділу 
поліції Головного управління 
Національної поліції у Вінницькій 
області 
 

Жовтий   Звинувачувався у 
фабрикуванні справи проти 
правозахисника. 

 

http://nashigroshi.org/2016/07/06/rodyna-blyzkoho-do-kivalova-suddi-z-mizernoyu-deklaratsijeyu-volodije-14-kvartyramy-ta-kupoyu-neruhomosti/
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_c37e75cc-92f2-47bb-a112-285cacfd11b5
http://nashigroshi.org/2016/10/26/stolychnyj-suddya-ne-zadeklaruvav-trypoverhovyj-kotedzh-materi-pid-odesoyu/
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_85af7f41-dc18-4119-810b-f2c91c8e64de
https://www.youtube.com/watch?v=EZcZKWEkDDw
https://bihus.info/tesha-zamnachalnika-lvivskoyi-miliciyi-podaruvala-donci-kvartiru-za-150-tisyach
http://posipaky.info/minion/316692
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_8a5fb8ad-4f1c-441c-95a0-05e99df17414
https://www.pravda.com.ua/news/2017/01/14/7132417/


Аналіз кандидатів 

на керівні посади у Державному бюро розслідувань 

 

 

20. Справедливий Дмитро 
Олександрович 
Керівник Київської місцевої 
прокуратури № 5 м. Києва  

Жовтий  Має декілька чималих 
та дорогих квартир в 
Києві.  
«Наші гроші» 
повідомляли про 
деталі купівлі та 
вартість квартир; про 
декілька машин 
Справедливого, яких 
на сьогодні в 
декларації немає. 

  

21. Безмащук Павло Миколайович 
Прокурор другого відділу 
процесуального керівництва 
управління з розслідування 
кримінальних проваджень 
слідчими органів прокуратури та 
процесуального керівництва 
прокуратури м. Києва 

Жовтий  Разом з дружиною 
мають три чималі 
квартири та чимало 
готівки. 

  

22. Спільник Сергій Іванович 
Заступник начальника Управління 
підтримання державного 
обвинувачення в суді та нагляду 
за додержанням законів при 
виконання судових рішень у 
кримінальних провадженнях – 
начальник відділу нагляду за 
додержанням законів при 
виконанні судових рішень у 
кримінальних провадженнях та 
інших заходів примусового 

Жовтий  У декларації за 2016 
рік не вказав 
житловий будинок: 
про це знімали сюжет 
«Громадське ТБ 
Запоріжжя». В 
декларації за 2017 рік 
будинок вказаний.   

  

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_ade6d781-5256-439b-8864-329090d4c1ad
http://nashigroshi.org/2016/10/14/holovnyj-prokuror-oboloni-vidsudyv-u-babushkina-pravo-zaplatyty-400-tysyach-za-pafosnu-kvartyru/
https://public.nazk.gov.ua/declaration/fce185c3-e56f-4b46-87da-01647043f018
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_b776fa1b-705f-455c-b2ff-075a144e4dcd
http://www.hromadske-zp.tv/zaporizkij-prokuror-sergij-spilnik-nezadeklaruvav-velikij-budinok-v-centri-mista-video/
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_7a59cb36-7a6d-470a-8387-a3f50609771d


Аналіз кандидатів 

на керівні посади у Державному бюро розслідувань 

 

 

характеру прокуратури 
Запорізької області 

23. Безушко Андрій Петрович 
Слідчий в особливо важливих 
справах першого слідчого відділу 
управління з розслідування 
кримінальних проваджень у сфері 
економіки Департаменту з 
розслідування особливо 
важливих справ у сфері економіки 
Генеральної прокуратури 
 

Жовтий 
 

  У листопаді 2015 року 
погрожував працівникам 
поліції при оформленні 
протоколу через порушення 
правил дорожнього руху. 
 

 

24. Валендюк Олег Сергійович 
Заступник начальника управління 
забезпечення діяльності 
керівництва Департаменту 
забезпечення діяльності 
керівництва Генеральної 
прокуратури (увільнений від 
виконання обов’язків у зв’язку з 
прийняттям на військову службу 
за контрактом) 
 

Червоний 
  

 Мати-пенсіонерка 
Валендюка із Вінниці, 
придбала елітну 
нерухомість в Києві, 
за підрахунками 
журналістів на 10 млн 
грн.  
 

Уникнув люстрації внаслідок 
рішення Окружного 
адміністративного суду 
міста Києва.  

 

25. Карпушин Сергій Юрійович 
Військовослужбовець СБУ 
 

Червоний 
 

За свідченнями викривачки 
Ганни Соломатіної кандидат був 
радником Наталії Корчак і 
безпосередньо брав участь у 
блокуванні розслідувань щодо 
фальсифікацій в НАЗК.  

Колишня дружина 
Карпушина, 
податковий інспектор 
у Дарницькому 
районі, 
задекларувала майна 
майже на 2 млн. 
гривень, яке за 

  

https://tsn.ua/kyiv/kiyivski-policeyski-vidpravili-na-shtrafmaydanchik-avto-norovlivogo-mayora-miliciyi-533784.html
https://ubr.ua/market/real-estate/elitnaja-nedvizhimost-valendjukov-3849481
https://www.youtube.com/watch?v=W5S6e4Olc0E
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43961582
http://nashigroshi.org/2017/12/06/druzhyna-sbushnoho-radnyka-korchak-zadeklaruvala-mercedes-benz-koshtovnosti-shuby-ta-hotivku/
http://nashigroshi.org/2017/12/06/druzhyna-sbushnoho-radnyka-korchak-zadeklaruvala-mercedes-benz-koshtovnosti-shuby-ta-hotivku/
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_54502b6a-5311-4ca2-baec-48df62fb4212
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_54502b6a-5311-4ca2-baec-48df62fb4212


Аналіз кандидатів 

на керівні посади у Державному бюро розслідувань 

 

 

підрахунками 
журналістів не 
відповідає офіційним 
доходам.  

26. Орлов Володимир 
Володимирович  
Місце роботи не зазначено 
 

Червоний 
 

Зв'язок з колишнім Генеальним 
прокурором Віталієм Яремою. 

Не зважаючи на 
постійну роботу в 
органах влади,  має 
декілька чималих 
квартир, дачний 
будинок, три елітні 
автомобілі, а також 
ряд коштовностей.   

Уникнув люстрації завдяки 
колишньому Генпрокурору 
Віталію Яремі. 

 

27. Сенюк Олег Володимирович 
Військовий прокурор Західного 
регіону України 
 

Жовтий 
 

 Походить з родини 
прокурорів, нерухоме 
майно якої в 
сукупності не 
відповідає офіційним 
доходам прокурорів.    

  

28. Хальзєв Сергій Іванович 
Керуючий адвокатським 
об’єднанням «Сергія Хальзєва» 
 

Жовтий   Підозрювався у вимаганні 
45 тис. доларів.  

 

29. Василенко Олександр Юрійович 
Заступник прокурора 
Закарпатської області 
 
 

Жовтий  Батьки дружини 
Висиленка, хоча самі 
з Львівщини, купили 
кілька об’єктів 
нерухомості на 
Закарпатті.  

  

30. Коробко Юрій Вікторович  
Посада не зазначена 

Червоний  Одеський осередок 
ГО «Автомайдан» 
повідомляв про 

Одеський осередок 
«Автомайдану» 
звинувачував екс-прокурора 

 

https://far.chesno.org/case/396/
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_326cc827-9f40-49b9-9f1d-dda9a43618be
https://far.chesno.org/case/396/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/08/2/7151174/
https://nv.ua/ukraine/politics/eks-prokurora-kryma-vzjali-pod-strazhu-prjamo-v-zale-suda-177600.html
http://lviv.nashigroshi.org/2016/12/02/test-i-tescha-zastupnyka-prokurora-zakarpatskoji-oblasti-kupyly-dvi-kvartyry-ta-zvodyat-budynok-bilya-uzhhoroda/
https://www.youtube.com/watch?v=e899X6WTGsY
https://www.facebook.com/AutomaidanOdesa.ua/posts/2239516606283451


Аналіз кандидатів 

на керівні посади у Державному бюро розслідувань 

 

 

велику кількість 
майна Юрія Коробко, 
який працював 
раніше на посаді 
начальника відділу 
процесуального 
керівництва 
прокуратури Одеської 
області.  
Через батьків 
дружини володіє 
мережею ломбардів 
«Квета». 

в незаконному будівництві 
готелю.  

 

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_c3b2c527-b4d8-4dad-ad09-085297c6fc4c
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_c3b2c527-b4d8-4dad-ad09-085297c6fc4c
https://www.youtube.com/watch?v=e899X6WTGsY&t=4s

