
Нерухомість

Продам

Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.
Залізнична, заг.пл.21 кв.м, 

120000грн. (050) 8851110

  Однокімн.кв., вул.Саперів (за 
ЗОШ №5, майже в центрі, тихий 
р-н), 1/2-пов. цегл. буд., 30 кв.м, 
косметичний ремонт (с/в - євроре-
монт), авт.опалення, лічильники, 
кладовка, підвал, грядка (можна 
під склад), сарайчик. Можливість 
добудови. (050) 7563300

Однокімн.кв., вул.Шевченка, 
13-а, 33.1 кв.м + тераса 30 

кв.м,  4/12-пов. цегл. буд., єв-
роремонт, з меблями. (067) 

3324000

  ТРИКІМН.КВ., ПРОСП.ВІД-
РОДЖЕННЯ 41-Б, 1/9-ПОВ. 
ЦЕГЛ. БУД., ЗДАНИЙ У 2002Р., 
75/53/10.4 КВ.М, ЄВРОРЕМОНТ, 
ПІДІГРІВ ПІДЛОГИ, ЦІНА 
840000ГРН РАЗОМ З НОВИМИ 
МЕБЛЯМИ. (099) 7345023; 
(050) 8786609

  15км від Луцька, будинок, 2 
кімнати, коридор, комора, підвал, 
садок, земельна ділянка 0.35га, 
на подвір'ї колонка, газ поруч. 
(095) 7446613; (093) 2558786

 ПРОДАМ. РУТКА-КОЗИН-
СЬКА, РОЖИЩЕНСЬКОГО 
Р-НУ, БУДИНОК ЖИТЛОВИЙ,  
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.60ГА, НА-
ДВІРНІ СПОРУДИ, ВСІ КОМУНІ-
КАЦІЇ. (066) 6067256

  Торчин, 1/2 частину будинку, 
2 кімнати, кухня, веранда, газ, 
земельна ділянка 0.09га. (095) 
7446613; (066) 0378365

  Продам. Боратин, будинок, 
новий завершений, утеплений, 
4-кімнатний, 140 кв.м, метало-
пластикові вікна, металочерепиця, 
електроопалення, камін-грубка, 
земельна ділянка 0.084га, огоро-
жа, асфальтований доїзд, без 
посередників, 2км від Луцька. 
(050) 3785562

  Ягодин, Любомльського р-ну, 
земельну ділянку 0.25га, під забу-
дову, усі документи, прикордонна 
зона (власнику безвізовий в'їзд в 
Польщу). (093) 4350776

  ТОРЧИН ЛУЦЬКОГО Р-НУ, ПО-
ЛОВИНУ ПРИВАТИЗОВНОГО БУ-
ДИНКУ (3 КІМНАТИ, КОРИДОР, 
КУХНЯ, ВЕРАНДА, КОМОРА) 
ЗАГ.ПЛ.90.4 КВ.М, ЖИТЛОВА 
54.8 КВ.М). ЦЕНТРАЛЬНА 
ВУЛИЦЯ, Є ГАЗ, ТЕЛЕФОН, ЦІНА 
ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. (050) 
2064648; (050) 4387304

  Романів, земельну ділянку 
0.40га, з дерев'яним будинком 
34.3 кв.м, газ, вода, світло. (050) 
9325900; (050) 2661937

Продам. Гаражі в кооп."Центр", 
під буси та легкові а/м, є 

великі бокси під складські 
приміщення або майстерню. 
Можлива оренда. Дзвоніть 

домовимося! (068) 6348048; 
(066) 3961884

  Продам. Гараж, кооп."Турист", 
площею 30 кв.м, рік будівництва 
2014. (050) 3785849

 ПРОДАМ. ГАРАЖ В ЕЛІТНОМУ 
Р-НІ МІСТА ЛУЦЬКА (РАЙОН 
"ПОРТ СІТІ", ВУЛ.ЛИПИНСЬКО-
ГО, О.ГОНЧАРА), ЦЕГЛА, ВИ-
СОКИЙ, 23 КВ.М, ЯМА, СВІТЛО. 
(050) 7010097

Здам

  Здам. Двокімн.кв., просп.Волі, 
після ремонту, без меблів, 2500грн 
+ комунпослуги, від власників. 
(095) 5227264; (095) 2198675

  Здам кімнату для двох хлопців, 
р-н вул.Львівської. (095) 
4243956 

  Візьму на квартиру двох дівчат. 
(097) 9007181

Здам. Напівпідвальне при-
міщення поблизу ТЦ "Слон", 
нове, з ремонтом, 120 кв.м, 

витяжка, автономне опалення, 
сигналізація, 2 санвузли, мож-
на під медицину, 90грн/кв.м, 

торг. (097) 1611965 

  Здам в оренду приміщення під 
торгову площу 500 кв.м, по вул.
Рівненській, 123. (0332) 250308; 
(050) 2661937

  Здам в оренду приміщення під 
офіси (12-18 кв.м) по вул.Рівнен-
ській, 123. (0332) 250308; (050) 
2661937

Послуги

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйо-
ни, контейнери, битовки, буд. 
вагончики гаражі, блок-пости, 

гаражі та ін. металоконструкції. 
Якісно, надійно, вчасно!!! (095) 

7699473; (098) 9071417

  Ремонт телевізорів, встановлен-
ня кольору та звуку, заміна кінес-
копу, гарантія, виїзд до замовника. 
(098) 3770120; (050) 8887903

  Ремонт побутових холодиль-
ників, морозильних камер, 
імпортних, вітчизняних, заміна 
компресорів, термостатів, за-
правка фреоном, виклик майстра 
платний. (050) 6313413

  Пам'ятники! Виготовлення, 
встановлення, оформлення. З 
мармурової крихти та натурально-
го каменю. Доставка безкоштовна. 
(095) 1285106; (098) 5022024; 
(099) 2620282, Луцьк, вул.Рівнен-
ська, 54/5, ПОГ "Меморіал-Груп"

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

  Виконую дипломні роботи з 
педагогіки та психології, курсові, 
реферати, контрольні з усіх дис-
циплін. Швидко, якісно. Гарантую 
методичний супровід до захисту. 
(099) 0757900

Ремонт пральних машин-
автоматів: "Сіменс", "Бош", 

"Індезіт", "Арістон", "Кайзер", 
"Ханса", "Ардо", LG, "Самсунг", 

"Занусі", "Електролюкс", AEG та 
ін. на дому, гарантія. Продаж 
запчастин. (099) 0273489; 

(095) 3507374

  Пасажирські перевезення 
по Україні а/м Мерседес-Бенц, 
16 місць. Ліц. АГ№589222, від 
17.05.2011р. (066) 7007077

  Курсові, контрольні роботи, 
реферати, індивідуальні завдання, 
звіти з практи, набір та друк тек-
сту. Якісно, швидко та недорого. 
(095) 5695703

 НАДАЮ ПОСЛУГИ ПО 
КОПАННЮ, ЧИЩЕННЮ ТА 
РЕМОНТУ КРИНИЦЬ, ПРАЦЮЮ 
ШВИДКО, ЯКІСНО, Д/Р ПОНАД 
180 КРИНИЦЬ. (095) 6772326, 
ВАЛЕРІЙ

Супутникове телебачення. Про-
даж, гарантія, сервісне обслу-

говування. Послуги електрика. 
Продаж, монтаж кондиціонерів. 
(0332) 285556; (066) 1980828

Автомото

  Продам. Опель-Омега 1988р., 
2.0л. інжектор, червоний мета-
лік, титанові диски, магнітола. 
Терміново. (097) 8309476; (066) 
1206630

  Продам. Запчастини до а/м 
Фольксваген-Пассат, 1999р.: 
двигун 2.5л, дизель, КПП-автомат, 
шкіряний салон-седан, інші за-
пчастини. (067) 3612522; (097) 
6138242

  Продам. Джон Дір-430 комбайн 
зернозбиральний, свіжоприг-
наний з Німеччини, жатка 2.7м. 
(063) 2031784

  Продам. Клас Консул комбайн 
зернозбиральний, свіжоприг-
наний з Німеччини, від першого 
власника, в ідеальному стані. 
(063) 2031784

  Продам. Зернозбиральний 
комбайн Клас МЕРКАТОР, свіжо-
пригнаний з Німеччини, двигун 
Мерседес, ширина захвату жатки 
2.7м. (063) 2031784

Продам. Трактор Т-25 1994р. 
з кабіною, Т-25 1990р. без 
кабіни у відмінному стані; 

комбайни картопле- та зер-
нозбиральні, прес-підбирачі, 
різні марки; борони, косарки 
роторні, кінні; плуги, саджал-
ки, культиватори, сівалки та 

ін. з Польщі. (099) 0834091; 
(067) 1253737

  Продам. Комбайн зернозби-
ральний Клас Домінатор 38, 
свіжопригнаний з Німеччини, 
в ідеальному стані (як новий). 
(063) 2031784

  Продам. Комбайни зернозби-
ральні: "Вольво", "Клаас", "Джон 
Дір", MF та інші; прес-підбирачі; 
картоплезбиральні комбайни, на 
замовлення з-за кордону. (050) 
1849978; (098) 7421737

  КУПЛЮ. ВАЗ-2104, -2105, 
-2106, -2107, -2109 АБО ЗАЗ 
"ТАВРІЯ", МОЖЛИВО ПІСЛЯ 
ДТП АБО НЕ НА ХОДУ. (095) 
0132359; (098) 1239685

Будівництво

Французькі натяжні СТЕЛІ 
від економних до розкішних, 

ексклюзивна комбінація 
кольорів, якісний фотодрук, 
встановлення будь-яких сві-

тильників, стельових карнизів 
та поклейка плінтусів. Стеля-

ми можна пишатися!  (0332) 
269182; (066) 5922882; (097) 

6808868

Бруківка вібропресована, 
сертифікована - виготовлен-

ня та багаторічний досвід 
професійного вкладання з 

вібротрамбовкою та "бобка-
том". Низькі ціни, доставка. 

Цемент, щебінь, відсів. (099) 
4937752; (093) 7165575

 ПРОДАМ. БЛОКИ З РАКУШ-
НЯКУ. ВИСОКОЇ ЯКОСТІ. МІЦНІ, 
РІВНІ, ВІДБІРНІ. ДОСТАВКА. 
(068) 1659117; (093) 2650115

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИ-
ЦЮ, ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI 
FINNERA", "SYPER KATEPAL", 
ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. 
ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА.  (096) 
9035429; (099) 6274707

  Продам. Відсів, щебінь, пісок, 
цеглу червону, білу; дрова, торфо-
брикет, торфокрихту, чорнозем, 
жом, землю на вимощування. 
Вивіз будівельного сміття. (099) 
7282934 

Продам. Цеглу білу та чер-
вону, щебінь, відсів, пісок, 

чорнозем, гній, земля на ви-
мостку, торфокрихту, дрова, 
торфобрикет; вивіз будівель-
ного сміття. Доставка по місту 
безкоштовно. (050) 5694813; 

(096) 5045231 

  Продам. Відсів, щебінь різних 
фракцій, пісок дрібний та крупний, 
цегла біла та червона, глина, 
керамзит, чорнозем, торфокрихту, 
дрова, вугілля, від 1т до 35т. Вивіз 
сміття. (050) 1566665; (067) 
3618487

  Продам. Пісок дрібний та круп-
ний, відсів, щебінь різних фракцій, 
цегла біла та червона, глина,   
торфокрихту, керамзит, чорнозем, 
дрова, вугілля, 1т-35т. Вивіз сміття. 
(097) 4145198; (050) 6710467

 ЦЕГЛА ЧЕРВОНА ТА БІЛА, 
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КЕРАМ-
ЗИТ, ТОРФОБРИКЕТ, ДРОВА, 
ТОРФОКРИХТА, ЧОРНОЗЕМ, 
СИРИЙ ЖОМ, ГРУНТ НА ВИ-
МОСТКУ. ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО 
СМІТТЯ. (095) 5355663; (097) 
7516430

  Продам. Жом, пісок, щебінь, 
цеглу, чорнозем, бутовий камінь 
та ін. будматеріали з доставкою. 
(050) 6984495; (068) 0595893

  Продам.  Жом, пісок, щебінь, 
відсів, цеглу червону, білу; дрова, 
торфобрикет, торфокрихту, чор-
нозем, землю на вимощування. 
Вивіз будівельного сміття. (066) 
8465604; (068) 7999678

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; 
чорнозем, торф, жом, земля на 
вимостку. Можлива доставка. 
Послуги самоскидами, 8, 15, 30т. 
(050) 5299520

Робочі дні понеділок-п'ятниця, 
8.00-16.00. Вихідні субота-неділя. 
(0332) 290078; (050) 3780078; 

(098) 0800078

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, 
бутовий камінь, відсів, глину, 
цемент, чорнозем, торфокрихту, 
торфобрикет, дрова, гній, жом, 
землю на вимостку; вивіз буді-
вельного сміття. (050) 6097986; 
(098) 9125884

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, 
чорнозем, грунт для вимощуван-
ня, гній, жом, вивіз сміття. (099) 
3255776

 ПРОДАМ. БЛОК-ХАУС, ВАГОН-
КА, ФАЛЬШ-БРУС, ДОШКА ДЛЯ 
ПІДЛОГИ. ЗАВЖДИ В НАЯВ-
НОСТІ. (095) 7699473; (098) 
9071417

  Ракушняк кримський. Можлива 
доставка. (050) 3781113

  Продам. Пісок, дрова рубані, 
щебінь, відсів, бій будівельних 
відходів, з доставкою. (050) 
3381564; (098) 7585943

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, 
камінь різних фракцій, пісок в 
мішках, цегла червона, біла нова, 
б/в, чорнозем, гній, дрова, жом, 
земля. Доставка. (099) 3374034; 
(096) 9943100

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. 
ОБСЛУГОВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, 
НАСОСИ, ВОДА "ПІД КЛЮЧ". 
ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ. (095) 
5755705

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ, 
ВОДА "ПІД КЛЮЧ". ШВИДКО ТА 
ЯКІСНО. (096) 3918453

Ремонтні роботи: шпаклівка, 
штукатурка, гіпсокартон, 

плитка, ламінат, шпалери та 
ін. Досвід роботи, різний об'єм 

і складність робіт; ремонт 
"під ключ". (095) 7293777, 

Олександр

  ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ РО-
БОТИ, ПОКРІВЕЛЬНІ, БЕТОННІ, 
КЛАДКА, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, 
СТЯЖКА, ПЛИТКА, САНТЕХНІ-
КА, ЕЛЕКТРИКА, ГІПСОКАРТОН 
ТА ІН. ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ, 
ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ, ЗАМ-
КІВ, ЗАВІСІВ. (098) 3995421 

  Лицювання плиткою. Якість, 
гарантія, великий досвід роботи за 
кордоном. (050) 9153347

  Заміна труб, лічильників, 
унітазів, умивальників, радіаторів, 
монтаж опалення, котлів, колонок, 
бойлерів, каналізація, тепла підло-
га, водопровід, якість вища за ціну. 
Ліц.АА №068300 24.04.04р., ВОДА. 
(0332) 231510; (050) 9071397

Напівсухі стяжки (станція), 
штукатурка, гіпсокартон, 

шпаклівки, відкоси, плитка, 
вагонка, ламінат. (095) 

5465270 

  Виконуємо будівельно-оздо-
блювальні внутрішні та зовнішні 
роботи, гіпсокартон, штукатурно-
шпаклювальні роботи, фарбуван-
ня, вкладання плитки, ламінату, 
паркетної дошки, кладка цегли, 
бетонні роботи, покрівлі. (097) 
7365531

Шпаклівка. Якість, досвід, 
"ціни не кусаються". (099) 

7401095; (097) 8544994, Сергій

Робота

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЛЮДЕЙ З 
АКТОРСЬКИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, 
ДЛЯ ГАСТРОЛЕЙ ПО УКРАЇНІ, 
З/П 3200-3700ГРН + ВІДРЯДНІ 
ТА ПРОЖИВАННЯ.  (050) 
6524253

  Збір яблук, с/г роботи, 
м'ясокомбінати. З/п висока, на-
явність закордонного паспорту, 
візова підтримка. (066) 0321909; 
(093) 8317549

Потрібні робітники на збір 
помідорів, огірків, грибів, 
парники, теплиці, м'ясний, 

рибний цех, ферми, будівель-
ники, с/г робітники, догляд 
за садом, з/п висока, житло, 

харчування, візова підтримка 
надається, наявність закорд. 

паспорту. (066) 7466549; 
(096) 4932837, Ольга

  Потрібен на роботу бухгалтер,  
з досвідом роботи 1С:Бухгалтерії 
V7.7, (складський облік). (0332) 
255187; (095) 1868652

  Потрібен на роботу продавець 
в магазин "Насіння", м.Луцьк, смт.
Іваничі, м.Нововолинськ. (0332) 
250308; (095) 1868652

  Робота для студентів в офісі. 
(066) 1959121

  Візьму на роботу в офіс порядну, 
комунікабельну людину. (050) 
5549419

  ЗБІР яблук, обрізання дерев, 
парники, ферми, м'ясокомбінати 
(різні спеціальності, з/п висока), 
овочебази, с/г роботи,  польові 
роботи, будівельники, зварю-
вальники, електрики та слюсарі, 
наявність закордонного паспорту, 
візова підтримка.  (050) 7325315; 
(096) 8708768

  Запрошуємо на роботу в офіс, 
активних,  комунікабельних, відпо-
відальних людей, можливість до-
даткового доходу, (не агентство). 
(099) 1899408; (068) 8680383

  В меблевий цех потрібні праців-
ники, з досвідом роботи. (095) 
2447808

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. 
РОБОЧІ ЗАПРОШЕННЯ НІ-
МЕЧЧИНА: ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ, 
БУДІВЕЛЬНИКИ; ПОЛЬЩА: 
ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ВОДІЇ-ДА-
ЛЕКОБІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬНИКИ, 
ОПІКУНКИ, С/Г РОБОТИ. ЛІЦ.
АВ 585191, 10.07.12Р., МСПУ. 
(0332) 723738 (ЛУЦЬК); (099) 
3469381, ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕ-
ДРАЛЬНА, 25

  Потрібні працівники в офіс, 
перспектива кар'єрного росту, 
можливість офіційного отримання 
доходу та додаткового заробітку. 
(067) 4567230; (099) 7539585

Фірма візьме на роботу інже-
нера з охорони праці. Бажано 
з досвідом роботи. Зарплата 

висока. (0332) 787966; (067) 
3614727

Потрібен бармен-офіціант з 
хорошою зовнішністю, у кафе-

бар, на АЗС "Укрнафта", вул.
Карпенка-Карого, 1-б. (066) 

6254404

  В нічний клуб Луцька потрібні 
кухарі, офіціанти та бармени. До-
свід роботи обов'язковий. (099) 
0620508

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ПРЕД-
СТАВНИКА НА ТЕЛЕФОН ДЛЯ 
РОБОТИ З КЛІЄНТАМИ, З/П 
ВІД 2600 ДО 3100ГРН.  (097) 
6421622; (099) 4806347

  Потрібні: аніматор в дитячу 
кімнату (кафе), адміністратори 
залу, офіціанти, кухарі, бармени, 
помічники барменів. піцмайстри, 
суші-майстри, кухарі-кондитери, 
прибиральниці-посудомийниці; 
водій з власним а/м. (099) 
7522226; (099) 5055556; (095) 
6551001; (066) 1244446

  Надомна робота 2500грн/мі-
сяць. Подробиці поштою. Вкласти 
два конверти на адресу: а/с 2075, 
МП "Новація" Маріуполь, 87502. 
(097) 2483324

  Робота в офісі декілька напрям-
ків діяльності, можлива часткова 
зайнятість та отримання офіційно-
го доходу. (067) 3601314

 Фірма візьме на роботу: дирек-
тора, диспетчера-логіста та водія 
кат.Е, наявність закордонного 
паспорту обов'язкова. (0332) 
724009; (093) 7954805; (050) 
5047007

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
У САЛОН КРАСИ МАЙСТРА 
МАНІКЮРУ ТА ПЕДИКЮРУ (НА 
ВИГІДНИХ УМОВАХ) І ПЕРУКА-
РЯ. (050) 9208000

  Візьму на роботу продавця в 
продовольчий магазин. (050) 
5424990

Фермер

  Продам. Цуценят німецької 
вівчарки, з хорошим родоводом, 
є документи, чепрачний окрас, вік 
1 місяць. (095) 4092868; (063) 
1021802

  Пропоную тримісячних кошенят 
різного окрасу, гарні, розумні, ви-
ховані, є пухнасті. (099) 1538548 

  Продам. Саджанці голландської 
малини, сортові, можлива гуртова 
партія. (0332) 757593; (067) 
3329246

  Куплю КАРТОПЛЮ.  (050) 
9816534; (099) 6429596; (068) 
8754544

  Продам. Буряк кормовий. 
(095) 0909967

  Продам. Цуценят німецької 
вівчарки (віком 7 тижнів), можна з 
родоводом. (067) 3321357; (066) 
2992233

  КУПЛЮ. Картоплю сортову, 
буряк столовий. (050) 9775945; 
(093) 1561181

  Куплю картоплю.  (095) 
1230089; (098) 0404542

Різне

  Продам. Побутову техніку, ел/
інструмент та м'які меблі з Німеч-
чини, б/в та нові: холодильники, 
пральні машини, мікрохвильові 
печі, дивани, болгарки та ін. 
(067) 3322259; (050) 9683831  

  Продам. Простирадла з піді-
грівом. Товар сертифікований. 
Гарантія 1 рік. (063) 3597773; 
(066) 2112266; (097) 0800551

  Продам. Меблі в зал, спальню, 
кухню; холодильник, телевізор, 
пральну машину, все б/в. (066) 
7037555

  Котел КЧМ (газ, тверде паливо), 
б/в; радіатори чавунні б/в, 23 
ребра. (0336) 231323; (095) 
4343274; (050) 5425332

  Склад-магазин побутової 
техніки з Європи, нової та б/в: 
холодильники, морозильні каме-
ри, електроплити, дрібна техніка, 
інструмент, товари для дому. 
(063) 2168636; (093) 8331843, 
www.evro-technika.com.ua, Луцьк, 
просп.Відродження, 49а

Купуємо стружку кольорових ме-
талів: мідь, алюміній, бронзу, ла-
тунь, свинець, н/ж; акумулятори, 
можливий демонтаж, самовивіз. 
Ліц. АВ №501444 від 24.11.09р.; 

АБ№580658 від 22.02.2011р.; Ліц 
АБ№58067722.02.2011р.МППУ 
(0332) 200221; (095) 4091285; 

(098) 5266032; (067) 6492168; 
(095) 1264199 

Можливий самовивіз. 
АЕ№271264 28.10.2013р. МЕРТУ. 

(095) 5106889

Купуємо дорого брухт чорних 
металів. Можливий самовивіз 
та демонтаж. Будь-яка форма 
оплати. Ліц. АВ №611361 від 
17.10.2012р. МЕРТУ. (068) 

6877712; (066) 2551771, Луцьк, 
вул.Ранкова, 1, (р-н цукрового 

заводу)

Куплю. Макулатуру, плівку, 
пластмасу. Дорого. (095) 

7719337

Відомості.інфо

№43 (735) 
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