
Податкова Донеччини вже і на YouTube 

  

Так, у нас теж є YouTube-канал!  

Про податки і не тільки – відтепер у більш зручному та мобільному 

форматі. 

Тут ми докладно розповідаємо про корисні лайфхаки, надаємо 

ексклюзивні матеріали, озвучуємо новинки податкових сервісів, роз’яснюємо 

та коментуємо податкові новації. 

Підписуйтесь на YouTube-канал Податкової Донеччини 

https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ, щоб не 

пропустити важливе! 

 

Зведений бюджет Донеччини за 9 місяців 2020 року отримав більше 

16 мільярдів гривень  
  

Протягом 9 місяців 2020 року фахівцями податкової служби Донецької 

області забезпечено надходження до зведеного бюджету в розмірі 16,3 млрд 

гривень, у тому числі до державного бюджету надійшло 6,7 млрд грн, до 

місцевих бюджетів – 9,6 млрд гривень. 

Як прокоментувала в.о. начальника ГУ ДПС у Донецькій області Ірина 

Долозіна, найбільші надходження до зведеного бюджету Донецького регіону 

за територіальною приналежністю належать м. Маріуполю – більше 

5,2 млрд грн, м. Покровську та Покровському району – 2,1 млрд грн та м. 

Краматорську – 1,7 млрд гривень.  

«Левову» частину надходжень до бюджетів всіх рівнів, або майже 78%, 

забезпечують наступні податки: податок на доходи фізичних осіб – 9,3 млрд 

грн, податок на додану вартість – 2,1 млрд грн та податок на прибуток – 1,3 

млрд гривень. 

Ірина Долозіна зауважила, що сумлінна сплата податків бізнесом 

Донеччини сприяє підвищенню економічної активності регіону та 

одержанню місцевими громадами додаткових ресурсів для покращення 

добробуту і якості життя жителів Донецької області. 
 

Порушники у сфері готівкових розрахунків сплатили до бюджету 

Донеччини більше 2 мільйонів гривень  
  

Розрахунки з використанням РРО зараз зазнають чималих змін з боку 

законодавства. І не востаннє це стосується введення нових 

експериментальних підходів до спрощення реєстрації таких розрахунків та 

використання електронних гаджетів в якості новітніх касових апаратів.  

Тому контроль за суб’єктами господарювання, які здійснюють 

розрахунки в готівковій та безготівковій формі з використанням реєстраторів 

розрахункових операцій, є важливим напрямком роботи підрозділів ГУ ДПС 

у Донецькій області.  

https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ


З початку року співробітниками підрозділу фактичних перевірок 

управління податкового аудиту області проведено 212 фактичних перевірок, 

за результатами яких до бюджету надійшло 2,1 млн гривень.  

Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що на офіційному 

вебпорталі ДПС України розміщено новий банер «Програмні РРО» (за 

наступним посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro), який 

містить актуальні матеріали та нормативні документи щодо застосування 

реєстраторів розрахункових операцій і новацій у вказаній сфері. У банері 

також можна знайти відповіді на питання, які найбільш цікавлять бізнес та 

громадськість. 

 

Більш, ніж на 5 мільйонів гривень збільшились надходження від 

власників нерухомості Донеччини  
  

За дев’ять місяців 2020 року місцеві бюджети Донецької області 

отримали 85,5 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, що на 5,2 млн грн перевищує надходження минулого року.  

Більше третини від усіх надходжень податку на нерухоме майно по 

Донецькій області забезпечили платники м. Маріуполя, їх цьогорічний 

внесок вже склав більше 28,4 млн гривень.  

За дев’ять місяців 2020 року юридичні особи вже сплатили 52,1 млн 

грн, в тому числі 17,5 млн грн надійшло від платників-юридичних осіб м. 

Маріуполя.  

Що стосується фізичних осіб – власників нерухомості, то за січень-

вересень поточного року вони перерахували податку на нерухоме майно на 

3,3 млн грн більше, ніж за відповідний період минулого року, сплативши 33,4 

млн грн, з них майже 11 млн грн – це сплата податку за нерухомість, яка 

перебуває у власності мешканців м. Маріуполя.  

Нагадуємо, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, підлягає сплаті протягом 60 днів з дня отримання податкового 

повідомлення-рішення від органів ДПС. Сплачувати податок на нерухоме 

майно зобов’язані не всі фізичні особи, а лише ті, які володіють квартирою 

або квартирами, житлова площа яких перевищує 60 кв метрів, і будинків - 

більше 120 кв метрів. У випадку наявності об’єктів різних типів податок 

сплачується за площу, що перевищує 180 кв метрів.  
 

 

На Донеччині виявлено чергове першоджерело розповсюдження 

схемного податкового кредиту 
  

Спроби «підприємливих» суб’єктів господарювання обійти систему 

виявлення «ризикового» податкового кредиту з кожним випадком стають усе 

витонченішими та витонченішими. Вони навіть маскуються під реальні 

господарства. Але ця «мімікрія» не спрацьовує під пильним аналізом донецьких 

податківців.   

https://www.tax.gov.ua/baneryi/novitni-rro
https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/


Так, до поля зору Податкової Донеччини потрапила діяльність одного з 

підприємств Донецької області, яке, демонструючи характерну для «податкових 

ям» податкову поведінку, намагалось створити видимість підприємства реального 

сектору економіки – до контролюючого органу було надано повідомлення про 

наявність у підприємства на правах користування офісу та складського 

приміщення, а згідно з поданою звітністю про нарахування заробітної плати 

застрахованим особам - наявність достатньої кількості трудових ресурсів. Але при 

цьому фактів виписки та реєстрації в ЄРПН постачальниками підприємства 

податкових накладних на реалізацію послуг оренди приміщень не встановлено, а 

щодо сплати підприємством податків на доходи фізичних осіб та ЄСВ з 

нарахованих у поданій до контролюючих органів звітності встановлено наявність 

недоїмки. 

Також увагу фахівців податкової служби привернуло те, що офіс 

підприємства був зареєстрований у місті Маріуполі, склад – у місті Запоріжжі, а 

податкові адреси найманих працівників підприємства зареєстровані у місті Києві. 

Окрім того, наймані працівники підприємства у переважній більшості виявились 

фізичними особами-підприємцями з основним видом діяльності, пов’язаним з 

комп’ютерним програмуванням та обробленням даних, в той час, як основним 

видом діяльності підприємства є «складське господарство». Тож не дивно, що 

отриманий зазначеними працівниками дохід від їх основної діяльності, як ФОПів, 

виявився в декілька десятків разів більшим, ніж розмір доходу, нарахованого 

згаданим підприємством. 

Під час більш пильного вивчення діяльності зазначеного суб’єкта 

господарювання було визначено принципи функціонування схеми ухилення від 

оподаткування податком на додану вартість: для формування джерела сумнівного 

податкового кредиту з податку на додану вартість підприємство здійснило 

поповнення казначейського рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ 

на декілька десятків тисяч гривень, що надало змогу йому  виписати та 

зареєструвати в ЄРПН велику кількість податкових накладних з широкою 

номенклатурою товарів на невеликі суми обсягу постачання за кожною товарною 

позицією номенклатури. Подальшим дослідженням ланцюгів розповсюдження 

схемного податкового кредиту було встановлено участь інших учасників схеми – 

підприємств Донецької області, роль яких полягала у штучному збільшенні в 

декілька разів обсягів постачання кожного з таких товарів на етапі відображення в 

ЄРПН їх подальшого перепродажу іншим учасникам схеми або кінцевим 

споживачам (підприємствам реального сектору економіки). 

З метою оперативного відпрацювання розповсюдження ризикового 

податкового кредиту фахівці податкової служби регіону направили відповідну 

інформацію до ДПС України.  

В результаті відпрацювання схему ухилення від оподаткування податком на 

додану вартість припинено. Поряд з цим, оцінити в грошовому еквіваленті загальні 

розміри ухилення від оподаткування ПДВ не є можливим, оскільки під час кожного 

наступного перепродажу схемного податкового кредиту обсяг постачання 

збільшувався на порядок по кожній товарній позиції товарної номенклатури 

виписаних підприємством податкових накладних на різних учасників схеми. 

В цілому необхідно відмітити, що за останній час фахівцями податкової 

служби Донеччини було виявлено 14 несумлінних суб’єктів господарювання, які 

відповідали критеріям ризиковості платників податку на додану вартість, чим було 



упереджено формування та розповсюдження схемного податкового кредиту у 

розмірі 5,3 млн гривень. 
 

 

Власники елітних авто на Донеччині сплатили 2,6 млн гривень  
  

За січень-вересень 2020 року до місцевих бюджетів Донецької області 

сплачено 2,6 млн грн транспортного податку. Із загальної суми 1,5 млн грн 

надійшло від автовласників - юридичних осіб та майже 1,1 млн грн  - від 

фізичних осіб.  

З початку року найбільші відрахування "автоподатку" забезпечили 

власники автомобілів м. Маріуполя – майже 0,8 млн грн, друге місце посіло 

м.  Бахмут - 0,4 млн грн, і третє зайняло м. Покровськ – 0,2 млн гривень.    

Одним з критеріїв для визначення об’єкта обкладення транспортним 

податком є вартісна оцінка легкового автомобіля. Оподатковуються легкові 

автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п&apos;яти років 

(включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня.  

Нагадаємо, транспортний податок входить до складу податку на майно 

та повністю зараховується до місцевих бюджетів тих територій, на яких 

зареєстроване авто. Його ставка складає 25 тисяч гривень на рік.  Фізичні 

особи повинні сплатити податок не пізніше 60 днів з дня вручення 

податкового повідомлення-рішення, юридичні особи – щоквартально 

авансовими внесками до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.  
  

Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки 

Державної податкової служби України: Telegram - t.me/tax_gov_ua, Facebook 

- fb.com/TaxUkraine, YouTube - youtube.com/TaxUkraine. 

Крім того, у нас теж є YouTube-канал  

https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ 

Підписуйтесь на офіційні канали податкової служби, щоб не 

пропустити важливе! 

 

Відпочивальники Донеччини сплатили більше 1,5 млн гривень 

туристичного збору  
  

І хоча тепла золота осінь ще кличе на прогулянки до парків та лісів 

Донеччини, місцеві бюджети за 9 місяців 2020 року вже отримали більше 1,5 

млн гривень. 

Варто зазначити, що у розрізі районів Донецького регіону лідером у 

наповненні місцевих бюджетів туристичним збором з початку року є 

Слов’янський район («зелений» туризм) – 490,4 тис. грн,  майже «дихає йому 

в спину» м. Краматорськ – 480,8 тис. грн, і замикає трійку лідерів 

Добропільський район – 148,0 тис. гривень. 

Туристичний потенціал Донецького регіону надзвичайний і ще не 

розкритий на всі 100 відсотків. Область цікава як іноземним інвесторам, так і 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR3VzLL4ZVNhTFX9bZ1-OLCL-q28MRUdST0rKznJ7IcmS7RLye20DJ4-YHg&h=AT0apKzWJcHl6CVxwmK8ZYrX7qDEKYB8KuT-H23CGUIuhLHOPgu2X3oO6rXnHqgz6Zs_QY5829dmM95gP0_aRjkgP2q79rTZWUC4c9pqpZqL3WOGX_jpOgrTqRIUWE2Pru5YdCWEI8kD2U8cvQh-x5krWRlScB4-JqgaiZYBGaCettyMm7J7sZrmImZ9gjDoJGaDWl1RhW-q90ilKGLSh3ay_NkSI64tT0-PvynV33-GDsSctTInFILCD1o1OD3u14wGMtkDtgPsc895tkjQlhzQAYkIjbMpRJdibGV8m5j8KG2AcJex5CpZjKp8Nl0FSy4Lk3NEexvw--QgKVrHIg7r0NiqVINpvZ2qVeUcoHu1u6UQYILOMoaeuD4uZdWhm2ybVwo5TLCHbgOKAEe5IVTy5ZfmdN4hibZnes-XMJnTD_IBrG4Y3nvBwUKsfiH5Ce4FUK-vRwRbifJPL1ntoZcEW-bkLqWfrsS1XDT7fHxZs-ktjwJX_ylGKt2ZFm_Bd86OS9_fSWv74sXYe6bRGzh_m2UuWjibtMHtvSrU0zbTldkSr95ltRcRotPmI4HLcROgj-Vdi-6gOgtdiOHbLypNTC-He8XvadnRxQ9O2nMzF4HMTCpoh0aIKuMriuri
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffb.com%2FTaxUkraine&h=AT1JxtSHrvcfoItZ3sm3yi0PTxH_unYge_Nd4D2iKaaXt1gALx2wOvCXptHy7eQV8S6Wt9nzyw1PhAiJTOqfHk3LmIgcVBtKzLKMweotkOKqCFDWizdNVzoFZUFGR6a5k2Gs1ceHTxDuh8k5GoaQlWD8GdzQKHVptcosOYjla9sTjxuEHT0iGt3ibJSP3d63Ad5TkzxiC1bgkfAkXKrINCjZzJHtCPB1RWwcBaQIbPS___YCrBzG642S0IZgHfFfRyY-9-NCSgbW1rfLj62zE1AOwB45p7Tjf4t7wxRnt5Us6kNQAlaf8vTljo785xB9EgItxYCEHs_1y0-g73ma9FZb1s7o22cPc5R2TtNCDcFMAMxDQPEPCzDHNC9mx1WpewkhG4CA0z8SrYd1WBJ7oqQoYAHdo-Q1Hb_NRoTijwI0y_4CicyWR99ZCc_gy0zz1j_U4d-jeTTMjcHJDBLm-F4ci4rm6_yEfcGJSd3dmlv4Ey-vpIUsL9XlRqcnEzrXZzLPQWRsXSkD6XpZHFZhau4lnaYtnEmv8jbha5xZatsgaWBXb21E8ZycC8JId_ddn-DLTdzXW-R2gljAi_P8hyb8Hqepo1ybP3-7KGh5KBQdv9vs1kDPyjlUuyXBCSaJPIjs2RU
https://youtube.com/TaxUkraine?fbclid=IwAR07mpNE_ZaaypbgZ_GolhkCzO0r8NolZkWvbsvogym6YGYm5qJtqWW6YzM
https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ


місцевим підприємствам. І податкова служба Донеччини акцентує увагу 

останніх, що туристичний збір – це місцевий податок, кошти якого 

поповнюють місцеву скарбницю і йдуть на розвиток та процвітання нашого 

краю. 
  

Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки 

Державної податкової служби України: Telegram - t.me/tax_gov_ua, Facebook 

- fb.com/TaxUkraine, YouTube - youtube.com/TaxUkraine. 

Крім того, у нас теж є YouTube-канал  

https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ 

Підписуйтесь на офіційні канали податкової служби, щоб не 

пропустити важливе! 

 

 

Користувачі корисних копалин Донеччини спрямували до зведеного 

бюджету більше 366 мільйонів гривень  
  

Унікальний природно-ресурсний потенціал Донеччини у свій час 

зумовив перетворення переважно аграрного району в індустріальний із 

провідною роллю важкої промисловості. В свою чергу, паливна 

промисловість та електроенергетика спеціалізуються на видобутку кам’яного 

вугілля. Комбінуючись із металургійним і паливно-енергетичним 

комплексами,  використовуючи в роботі мінеральні солі власних родовищ, 

Донеччина відрізняється також потужною хімічною промисловістю – 

виробництвом азотних і фосфорних добрив, соди та іншої продукції хімії 

органічного синтезу. Таким чином, ефективне та дбайливе використання 

корисних копалин є однією з найважливіших передумов стійкого розвитку 

нашого регіону та якості життя усіх мешканців Донеччини.   

Протягом дев’яти місяців 2020 року платники рентних платежів – 

надрокористувачі Донецької області спрямували до зведеного бюджету 

країни 364,9 млн грн, в тому числі до державного бюджету перераховано 

суму у розмірі 238 млн грн, до місцевих бюджетів надійшло 128,2 млн 

гривень.  
  

Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки 

Державної податкової служби України: Telegram - t.me/tax_gov_ua, Facebook 

- fb.com/TaxUkraine, YouTube - youtube.com/TaxUkraine. 

Крім того, у нас теж є YouTube-канал  

https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ 

Підписуйтесь на офіційні канали податкової служби, щоб не 

пропустити важливе! 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR3VzLL4ZVNhTFX9bZ1-OLCL-q28MRUdST0rKznJ7IcmS7RLye20DJ4-YHg&h=AT0apKzWJcHl6CVxwmK8ZYrX7qDEKYB8KuT-H23CGUIuhLHOPgu2X3oO6rXnHqgz6Zs_QY5829dmM95gP0_aRjkgP2q79rTZWUC4c9pqpZqL3WOGX_jpOgrTqRIUWE2Pru5YdCWEI8kD2U8cvQh-x5krWRlScB4-JqgaiZYBGaCettyMm7J7sZrmImZ9gjDoJGaDWl1RhW-q90ilKGLSh3ay_NkSI64tT0-PvynV33-GDsSctTInFILCD1o1OD3u14wGMtkDtgPsc895tkjQlhzQAYkIjbMpRJdibGV8m5j8KG2AcJex5CpZjKp8Nl0FSy4Lk3NEexvw--QgKVrHIg7r0NiqVINpvZ2qVeUcoHu1u6UQYILOMoaeuD4uZdWhm2ybVwo5TLCHbgOKAEe5IVTy5ZfmdN4hibZnes-XMJnTD_IBrG4Y3nvBwUKsfiH5Ce4FUK-vRwRbifJPL1ntoZcEW-bkLqWfrsS1XDT7fHxZs-ktjwJX_ylGKt2ZFm_Bd86OS9_fSWv74sXYe6bRGzh_m2UuWjibtMHtvSrU0zbTldkSr95ltRcRotPmI4HLcROgj-Vdi-6gOgtdiOHbLypNTC-He8XvadnRxQ9O2nMzF4HMTCpoh0aIKuMriuri
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffb.com%2FTaxUkraine&h=AT1JxtSHrvcfoItZ3sm3yi0PTxH_unYge_Nd4D2iKaaXt1gALx2wOvCXptHy7eQV8S6Wt9nzyw1PhAiJTOqfHk3LmIgcVBtKzLKMweotkOKqCFDWizdNVzoFZUFGR6a5k2Gs1ceHTxDuh8k5GoaQlWD8GdzQKHVptcosOYjla9sTjxuEHT0iGt3ibJSP3d63Ad5TkzxiC1bgkfAkXKrINCjZzJHtCPB1RWwcBaQIbPS___YCrBzG642S0IZgHfFfRyY-9-NCSgbW1rfLj62zE1AOwB45p7Tjf4t7wxRnt5Us6kNQAlaf8vTljo785xB9EgItxYCEHs_1y0-g73ma9FZb1s7o22cPc5R2TtNCDcFMAMxDQPEPCzDHNC9mx1WpewkhG4CA0z8SrYd1WBJ7oqQoYAHdo-Q1Hb_NRoTijwI0y_4CicyWR99ZCc_gy0zz1j_U4d-jeTTMjcHJDBLm-F4ci4rm6_yEfcGJSd3dmlv4Ey-vpIUsL9XlRqcnEzrXZzLPQWRsXSkD6XpZHFZhau4lnaYtnEmv8jbha5xZatsgaWBXb21E8ZycC8JId_ddn-DLTdzXW-R2gljAi_P8hyb8Hqepo1ybP3-7KGh5KBQdv9vs1kDPyjlUuyXBCSaJPIjs2RU
https://youtube.com/TaxUkraine?fbclid=IwAR07mpNE_ZaaypbgZ_GolhkCzO0r8NolZkWvbsvogym6YGYm5qJtqWW6YzM
https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR3VzLL4ZVNhTFX9bZ1-OLCL-q28MRUdST0rKznJ7IcmS7RLye20DJ4-YHg&h=AT0apKzWJcHl6CVxwmK8ZYrX7qDEKYB8KuT-H23CGUIuhLHOPgu2X3oO6rXnHqgz6Zs_QY5829dmM95gP0_aRjkgP2q79rTZWUC4c9pqpZqL3WOGX_jpOgrTqRIUWE2Pru5YdCWEI8kD2U8cvQh-x5krWRlScB4-JqgaiZYBGaCettyMm7J7sZrmImZ9gjDoJGaDWl1RhW-q90ilKGLSh3ay_NkSI64tT0-PvynV33-GDsSctTInFILCD1o1OD3u14wGMtkDtgPsc895tkjQlhzQAYkIjbMpRJdibGV8m5j8KG2AcJex5CpZjKp8Nl0FSy4Lk3NEexvw--QgKVrHIg7r0NiqVINpvZ2qVeUcoHu1u6UQYILOMoaeuD4uZdWhm2ybVwo5TLCHbgOKAEe5IVTy5ZfmdN4hibZnes-XMJnTD_IBrG4Y3nvBwUKsfiH5Ce4FUK-vRwRbifJPL1ntoZcEW-bkLqWfrsS1XDT7fHxZs-ktjwJX_ylGKt2ZFm_Bd86OS9_fSWv74sXYe6bRGzh_m2UuWjibtMHtvSrU0zbTldkSr95ltRcRotPmI4HLcROgj-Vdi-6gOgtdiOHbLypNTC-He8XvadnRxQ9O2nMzF4HMTCpoh0aIKuMriuri
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffb.com%2FTaxUkraine&h=AT1JxtSHrvcfoItZ3sm3yi0PTxH_unYge_Nd4D2iKaaXt1gALx2wOvCXptHy7eQV8S6Wt9nzyw1PhAiJTOqfHk3LmIgcVBtKzLKMweotkOKqCFDWizdNVzoFZUFGR6a5k2Gs1ceHTxDuh8k5GoaQlWD8GdzQKHVptcosOYjla9sTjxuEHT0iGt3ibJSP3d63Ad5TkzxiC1bgkfAkXKrINCjZzJHtCPB1RWwcBaQIbPS___YCrBzG642S0IZgHfFfRyY-9-NCSgbW1rfLj62zE1AOwB45p7Tjf4t7wxRnt5Us6kNQAlaf8vTljo785xB9EgItxYCEHs_1y0-g73ma9FZb1s7o22cPc5R2TtNCDcFMAMxDQPEPCzDHNC9mx1WpewkhG4CA0z8SrYd1WBJ7oqQoYAHdo-Q1Hb_NRoTijwI0y_4CicyWR99ZCc_gy0zz1j_U4d-jeTTMjcHJDBLm-F4ci4rm6_yEfcGJSd3dmlv4Ey-vpIUsL9XlRqcnEzrXZzLPQWRsXSkD6XpZHFZhau4lnaYtnEmv8jbha5xZatsgaWBXb21E8ZycC8JId_ddn-DLTdzXW-R2gljAi_P8hyb8Hqepo1ybP3-7KGh5KBQdv9vs1kDPyjlUuyXBCSaJPIjs2RU
https://youtube.com/TaxUkraine?fbclid=IwAR07mpNE_ZaaypbgZ_GolhkCzO0r8NolZkWvbsvogym6YGYm5qJtqWW6YzM
https://www.youtube.com/channel/UCzcW1e1XnPo_Qc6oV6XP3YQ

