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які планує виконати
. надрокористувач під час
користування надрами

1 Виконання умов:
Міне:коенерго ~ лис:г від 04.06.2020 № 26/l.1-17.2.1-14687; . ,;,

_ Виснqвку з оцінки впливувід 06.11.2019 № ОЗ.02-2019612J837/2. . 1.:J
2.. Заqезпет.rити проведення режимни~ спостережень зі кількістщ ~йдобутк§{j:

та яюсним складом шдземних:. вод. . ~- · . .- - _.· · · · •·- . .. ··_ - ·. - - - . ·. . - 1}11
3 .. Суворо ;отримуватись режиму-зон санітарної охорони, затверджених ~~!І

-- - - - - - ·, . - ' - - . . ½½½L- -_. установленому порядку. . __ -_ . -- · . .. - . -· . _ . _ · -. . і"і!
-4_. Своєчасна і в повному обсязі· сплата обов'язкових платежів д6Є::

Держ~внqrо,бюджету ЗГіДНО З:ЧИННИМ закщюдаВСТВОМ..- . f:j~\;
Щорічна звітність перед Держгеонадрамизгідн:оз формою ,7-:rp. 1\і

.Забороняється провадження планованої діяльності, визначеної Закономі~і:
- Україн~ - «Про оцінку впливу · на - довкілля», без до:гримання вимо{;Іі

· зазначеного Закон:у. В~конання екологічних умов провадження плаіювОї);і
діяльності, визначених згідно. із Законом Укр<іїни «Про оцінку впливу н~·)і1довкілля».

ТОВАР:ЦСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВЩАЛ:ЬНістю
«МАГІК>> · . . .
код 23265899
79013, ЛЬВШСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО львm,
ВУЛИЦЯ НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 6

(11ай,че11уваню,.юрид~ч110/ особи: код згrдно3ЕДРП0Уабо прізвище; д,я, · h u бапіьковjфі,-й~ноіОсоби ---
підприємця, -_- ідентифікацтнин номер, місцезнаходження) .

Строк дії спеціального
дозволу на користування
надрами (кількість років) 20 (двадцять) років

Угода про умови
користування ділянкою надр є
невід'ємною частиною
спеціального дозволу на
користування надрами і
визначає умови корисгування

. ділянкою надр

(цифрами та слов~.,іи)
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Додаток до спец1ального дозволу на
користування надрами, наданого з метою
видобування корисних копалин технічних
підземних вод Милятицького
(свердловини №№ 1, 2) та Давидівського
(свердловина № 1 ре) родовищ

б/1 20 . '7 ) r ~ ,J -½----½- № __:z.~J.)зщ « ,х ~L » І с., 2tJ!.t~.

і'/; ,L J! 
Угода № С 7. ~ /

про умови користування надрами
з метою видобування корисних копалин

м. Київ ,,1,1. /( гсг.:
(дата укладення)

Державна служба геології та надр України, в особі У~.-<:: ½ L~ ~ ~ ~~ 

~ <~~

-

-
однієї сторони та Товариство з обмёженою відповідальністю «Магію>, яке зареєстроване
Виконавчим комітетом Львівської міської ради 05.04.1995р. № 1415120 0000 ООО 679, код
КВЕД Зб.ОО забір, очищення та постачання води, в особі генерального директора Лічнова
Сергія Ігоровича, який діє на підставі Статуту (далі - Надрокористувач), з іншої сторони (далі
разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона) уклали цю Угоду про умови користування
надрами з метою видобування корисних копалин (далі - Угода), яка є невід'ємною частиною
спеціального дозволу на користування надрами від « r:!.,:!_ » ;[ . ,:2 Cd.. (,-.., року №
f L/5_9 (далі - Дозвіл), про нижчевикладене.

1. Предмет Угоди
1.1. Держгеонадра надає Надрокористувачу право тимчасового користування ділянкою

надр з метою видобування корисних копалин, а Надрокористувач зобов'язується виконувати
та дотримуватись умов користування ділянкою надр, передбачених Дозволом, цією Угодою та
нормами діючого законодавства.

2. Відомості про ділянку надр, яка надана в користування
2.1. Місцезнаходження ділянки надр: східна околиця села Милятичі та центральна

частина села Давидів Пустомитівський р-н Львівська область.
2.2. Просторові межі ділянки надр, яка є предметом цієї Угоди, ступінь геологічного

вивчення та освоєння об'єкта надрокористування, відомості про затвердження (апробацію)
запасів корисної копалини та загальна кількість запасів на час надання Дозволу вказуються
Надрокористувачем у характеристиці ділянки надр, яка є Додатком 1 та невід'ємною частиною
цієї Угоди.
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13.L ИПНЕ 'инвцц 'нквєілоєїц 13h13HЛlJИdO)IOdI113H І1!Н тнвииєїьо ишпвшєоєі оновьзояо l"Z"S'
:13h13HAlJИdO)IOd№н вннонєїояє илвпвшєоєі оновьзояо { ·z·S'

:uнutн,зogot udrtuнo;нжdi[( TS
-.~!ПHJJ,JIIWO)I 0\1 ОНІ1!НОІІІ1!Н В'HH13HЛJ13Jd Н!І10Х13Е В'НИЖН 09щtп поончгепаоптлє

0)1 13h13HAlJИdO)IOdI113H вннснлкьисїц ')loфнJdJII ! Ц!І1 хинчцошноя вннвпоаосіц вцт иннпіо

гнавжєїоп іножеаопяопх !ПІН! Н чношміоц хинапавия опош ицвкіеши швпявсцвн L ·І· S'
.иивгоаєог

иииявл XИHJh139I1JdJJJ 'ноwл икнногпхооц Е 0913 вннвнхьоиооя 13Н Н!ІІОНЕО\1 хинчгвтпапо
EJ9 dI113H вннвюиоояиа члоюшоишє от 'ишвєгнвкіо 131, яонвьох 'яьоизиєішлц ц.оончгкгг""• •...•. . . . .
вннонипхє 0)1 Н!І10Х13Е илвяижн Л)І\1В"dоп иоялоавпоноявє AWOHJIIHOH13J,JH л 9TS'

:ин.~13d)ІЛ WOHJ,JH13I10H0)113E XИHJh139I1JdJU 'Х13)1\113ІІИН ХИПІЩ Н ЖО)ІЮ
13 'вннопоовн в.ноєіопє В'ІІ\1 яршшовн ХИНИІІ\1!)ІПІ 0913 вшиаопосіоо о.юнпооиєїц о.ючнгпигоянвн
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Н!ШJ!ЩJЛ.[ Лl.dH!9U)I оюаоншооц олоножшіошвє иивсїпвн вннвя/лоисїоя вн яшонєоп хинчгвшоцо
вннвпвн Л)l}1KdOU ll иолян/п хиноьвопжїоц хвяпвцня Л ЛlfOHto):1 OJ!}:1 3КНИІІЛЕ :)ф 'І:( яінвпіо
'вннвяшвєїаоиао олоаопоти нгнвкіо 'вшияопаєіоо о.юнпоєіиєіц о.ючншицояявн иноdохо кІсфо
Л ваьоявпоноявє лоиия ивннвжєіопоп вє (ошоєіьноя) л}1кюuн о.юнявжсїоп '(внножооаьооцо)
Шкюuн о.юньцоцопсопшз 'л}1кюuн олоьинєїц олонявжсїоп вннононшє кіофо л Л)ІИJ.!ІfОІІ
лннuжdd}:1 qioiлt!UUdd от 'ипвцн юьявнояив атнвкіо хинчшкілноп 'и}1оdиdІІН!JЛ.[ икннвпоц
вє ogu очвпосїооопєао 'ошослноя OJOHh!JOlfOdJ яшохвє хинспояосіц ИWUJ.UJ.qlfлtdd вє 1 Т9

.ваюавпоноявє олоьопп
ОП' ОН}1!НОІІП'!Н чножваонаоц хвжон g вь и}1ОJл P!h чножоцоц ! инвєігвн вннвахьоисїоя ноwл
ивннвнояия вє ошосїлноя олоньцопоол о.юнавжсоп ипохвє члигояоєіц ud}1UH0dJЖdd'[( · є·9

'чпанвнояин
ииноьмгвє члипояооц !)ІК 'чgod OIJ.:)!)IK ві ивннвнояия вє чпоєїлноя жнноишє жоявл U
'ошоєїшоя олоьинооєіиа И}1ИН !HE!d 30ІНJЦ!П'Е J.!90d тннопояооц иєіц hUHЛJ.JИdO)IOd}1UH ·z·9

"H!dOJ.:) Е! ОІОНЖО)І онжопвсон вочлзогноишє 'И}1ОJл P!h чножопоц вл. ваьонвпоноявє
олоьопп о}:1 оншношпя инвєїпвн кннва/лоиєіоя ноwл ивннвнояиа вє quodJ.HO)I · 1 ·9

И'І10.Іл !3!11 чножопоп вл иwвd'J1вн вннвааьзиёоя ПОWА ивпнвпоявя вє ЧIJ'Odl.HO)I ·9

'ваюявпоноявє олонниь .юиия о}:1 он}1!НОІІ}1!н иквспен вннвя/лоиєіоя ноwл ш лионtо):1 ноwл
иикпявнояна нииноьхпеє нвннвииєіьоп вє члоінчцвшяошла оосн hUHЛJ.:)ИdO)IOd}1uн ·9·~

·uнi::,нu}1oнo)IUt о.юнниь ивюиия члопппяошпв
от 'цоояипжои !Hh!HXdl. члотви !)ІК 'чgod Н!}1Ин хииаєїяо ашявнояия хuноwл хинпвєіпш
вн илвьмгвє И}1ОJл P!h НОWЛ вл ЛlfOHto'[( О}:1 ошпаошля l!90d тннвнояия иdп р·~-~

:ин1ud)Іл иоаюавпоноявє вл ОІо}1оJл огзш 'wоионш):1 хинсьвнєиа 'хuноwл
вн d}1uн шнвшп вннвахлоиооя g lJ!HUWИdio вн чьогнчцвш ОІОН:) илвнициєїц 'илооа є·~-~

:ИЩUd)Іл иоалоявпоноявє
ЛWOHdhUHEИH Л)І}1КdОІІ g иивнипвцоя иииноиєіоя иwи~лgо}1иg коишжпвєіоцєоєі z-~-~

:и}1ОJл P!n вь лионю):1 иwuноwл t онпцє иiogod !ШН! ш
нипвцоя хиноиєіоя втпняопоєї л)lgodtod єїпан шнвцш лwоц Ц!НU}1uн вн илваотноишє 1 -~-~

.оявєіц 3BW hBПA.LJИdO~Od'J1BH "S"S
")IOHKif!}:1 х1 ogu щ~ю.9O хиннлgо}1оhинdр оппвасооноя

оппвшяяш иоаьоявпоноявє лwонdинонu~::,н л)І}1кdоІІ л иивнвкіо ииинваоожіолнтвє
ИWИШН! вл. л}1кшuн о.юьинєїц олонввжєіоп иивнвкіо f_; ивнножпо.юц вє илвяошоишє є·~,·~

:nnuнddJHO)I покісц
чооа вн ияооєіия іьинсїц вь втпиаопоєї иiJdddgt - пnuнdd::,нo)I !tud н u 'вшияопоєїао олонпоєіиєіц
о.ючншипояявн ! uнцuw 'Цd}10Ilf Л)ldlltdg зл~нudш ЦИ)ІК 'нвло л илооаиєіц ияооєїиа !hИНфJ
UJ.)13,9O олонахоопоьинєїц !!hUHddJHO)I Иh !!hU}1!fl)l!lf юяояловь ogu юняоц Л)І}1UІІИН л z·i,·~

:чgod Лl)ld0dll Л)І}1Кdоп ЛWOHdlfHOHUJ.:)Л Н о.юножпёаагеє
ОП' ошляошля чgod хинишвшяяш вннвяхонвніф илиноишє вл илооаосїц 1 ·i,·~

:~инвш,поgоt
hBПALJИdo~od'rtвн И'І10.Іл Р!П ПОWА о'[( оншаошля l.!90d !!ПВЩП~!ІJ' иd11 ·t·s

'вшпяяоп вн ЛНИІfІІН ,\)IH!l10. .
оdп вшоавпоноявє .юиия вннвнояиа илиьоцєорвє Л)І}1Кdоп ЛWOHdlfHOHUJ.:)H л ZZT ~

.нигшюя
хиноиєїоя вннвя/сопиа оюлаи t оюнвииєіло єїпвн оюянвшп ивннвахьоиєіоя t хинвєкяоц
'l!90d кннопсяоёц ияокх вннопоовн ! яргиняппкіц вцп' !Hhdlltdg илиєіоаьо 1 ZT ~

:чgod OIOWUdJOdll вл ОІО}1ОJл
огзш t онпцє d}1uн лноdохо ! вннвюиєїояиа еноясппкоя анчцвноппкі илиьацєоовє оzт~

хїпвн (яонвшп)
иянвшп ницвцоя хиноиєїоя (випиаопоо H!:)UlIUf.: иянпто вл нєикіопояо юнсоляоц вннопоаооц
ЛlHdWOW t H!hKJ!W (хочш) t иолкцхїц И}1ОJл P!h вь ЛlfOHto'[( О}:1 ингиє илоонв б 1 Т~

:!}1OJЛ Ц!h вл !lfOHf.:O)1
Л (хиноьвнєвє) юноьвнєвє єїпвв (яонкпш) иянвцш ницвцоя хиноиєїоя (випияопосї нювцвє Л)Іщnо
вь ЛEИlddlIJ)ld ЛHdOJ.HOII иояшявпоноявє ЛWOHdlfHOHUJ.:)H Л)І}1КdОІІ Л илипоаоєїц 81 Т~
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'ИНИІН ЛtOdJUt 'П)1 ІНН30Н 'ЛНИШ ЛН;:)ШОUОJО;:)Н вл ЛН;:)ШОUОJО 'вхип гнигхило ППНІ вл ::>лdi;:,rrw;:,t""• ... . ,..._ . "'• . .
'лж;:,жоп 'чнгноц q1,m!wлшd инodoi:J ипио .loнdog;:,d;:ш;:,н иивниявлооо »ш ·инodoi:J чнвєв.яороє
вннвнояия оновьзоао вн иrrлнишш oqн)1;:,d;:,:,oпt;:,g иниявьооо !НUП' от 'иноwл вє ищud)І_л
!Hl:)HUП'OHO)IUt н интиє 'в-ннuнлn'в-dноwu:, олояапоіи ягнвпїо внношкі 'внншявёпх о.юнявжєїоп
ягнвкїо .l!П' ogu иляв :;:,wu:, U 'щdoi:J В'І[)1 оюяошвєї ! mонuнльugn';:,d;:,п;:,н 3 явнпо '.l0HlOdOH)1!H;:)H
лd;:,1,)Iudux члиоон ;:,н вяв 'ОІ!П'оп лнцuьинtn'uн q1,m!wлtod инodoi:J иояпвция чш ·z·б

'ииепохвє иwинwлшd ньипссїоцоп
тнв 'иiиьugn';:,d;:,п !HU ишои ;:,н инodoi:J !)ІВ' ш 'щdoi:J ошошноя иивжои вєоц q1,muнл9;:,d;:,п
'ИП'ОJ_л .l3!П В'НН;:))1UІ[)ІЛ впош ИІ[)ІИНИН !)ІВ' 'ицио .lOHdog;:,d;:,п;:,н нинвьооо ogu Л)ІП'ШІИН иояпшовн
3 кннвнояия енжспвнон иь вннвнояиаон оявл оптяв 'Irnd ЛWOJ, Л цоончцвптаошпя звниьиєіпо ;:)Н І. . . . .
иинвгиеопив 3 оюполЛ ОІ3!П вє qнutВ', яоооє вннвнояия онжопвнон ogu впнвнояияар . І.6

итгио 1oнdogadauaн инипв.t;Jgо "6
·woнi::>HUП'0H0)IUt

wинниь хин;:,ьugn';:,d;:,п 'хвяпвциа л ивнвкїо иинявжсїоп 'wиноn'л::> 'иньоюшоєілноя .l!huwdoфщ
ш н!~н;:,wл)Іо)1 'ц;:,~:,оwоП'!н вннвпвн иП'оJ_л .P!h цоонишноптфноя ивннсшміоц з ;:,Н ·i,·g

"WВ'ННUНО)ІИН X.l вє чпошноя члокнноишє !)ІВ' 'яшвкіо ОП'ОПІ вл 'ИH.lUd)I_л иояьзявпонояає
иинниь !нuнoqrrл.1;:,dн 'иноwл вн вочьзокїитпоц ;:,н иП'оJ_л .P!h q1,:,!НЦ!hн;:,)1!фно)І Т8

тчоалаявпоноявє wинниь он;:,ьug)1;:,d;:,п ;:)Н ;:)ШН! ошяв 'ИП'ОJ_л .Р!П .l!П' Л)IOdi:, внноницисіц вцош
шио н вочлогашипвє 'иП'оJ_л .P!h Т8 оіацвю !н;:,ьugn';:,d;:,п 'цоонишношфноя и.1оwиа ·z-g

'внлоявпоноявє о.гонниь ОП' ОНП'!НОІІП'!Н .l!huwdoфн!
иояиновпя вочл.зошконвюх 'mз!huwdoфн! вннвя/лоисіоя иноwл ! )ІОП'в-dо11 'оюнвшношфноя
з 'чgod вннвнояия тоопооц н иwuнodoi:J uнugn'иdп иь внвиишо 'В'!huwdoфн! В'::>_л Т8

Ч.L;J!Н~НnНаЩфНО)І 08
"ИП'ОJ_л

~3!11 чножопоц вл лrrонш)1 ноwл вннвнояиа ОННО:)01,:) члогеяиниа ! ппн;:,1,gпwо)І Jl 0)1 !Н;:):);:)Н)1!Н
!)ІВ' 'чнвлиц t uьuнлi:,иdo)Iodn'uн и~uнлwdофн! оновьзоао внвєв,нogot udn'uнo;:,.1жd;:,)1 · є· L

'нипвцоя хиноиєіоя яювцвє Л)I!lf90 ОП'ОПІ цоонцяє wdoф 0)1 ОНП'!НОІІЩН ицяє гнькіогп
dn'uнo;:,Jжd;:,)1 ОП' илвнвпоп Л)ІП'В'dоп ЛWOH;:)lfHOHUl::>Л Н иинвєв яоооє ЬUHЛl.::>ИdO)IOdn'UH ·z· L

·d)1uнo;:,.1жd;:,)1 ппнолациоя 0)1 !Н;:}:);:)Н)1!Н от 'чннлиц t внноновоц !НП'!НОІІП'!Н
илвавпвн ві иоялоявпоноявє оюнопаоншоа оювкіоф вє l!90d иwud.1od11 кннвнояия ЛHUJ,:)
опотп оштвжїофш dтно;:,.1жd;:,)1 оп ишавпоц л)Iodom иинвєв,ноооє ьuнлi::>иdo)Iodn'uн ·І·L

чюшцяє BHh!dOffi ·щdо1.3 вннвахкёофп] ·L
·лrroнto)1

вннвяошхнв иохвшп єїпан 0ІО)ІНВ'Ш)1 вннвяхьонєїоя вявєіц вннснициєіц вл вннаницхє оdп
dn'uнo;:,.1жd;:,)1 иєвявн Л)ІП'в-dоп лwоноn'л::> н илижёвяоо оявєіц зuw ьuнлi::>иdo)Iodn'uн ·5;·9

·.l!П' олои внисницхє 0)1 ипояєиєіц от 'ниьиdп
w;:,ьuнлi::>иdo)Iodn'uн в-нн;:,нл::>л ияокх вє иwudn'uнo;:,.1жd;:,)1 вочллошноноц лrrонш)1 В'!)1 ·i,·9

'ииапоаєоп иииявь хин;:,ьugn';:,d;:,п 'ноwл wв-нн;:,mлdоп t ogu иквєїпеи
вннвяхьоиєїоя вн яшоаєоп хннчпвшапо t;:,g d№н вннвьоиєіояия члоюгноипгє от 'Ц!ПUt!НШdо
вл яонвюх 'аьоизиєїшлп поончцвш вннонипхє 0)1 япюхвє звяижп жоявл U 'H!)Il.Иgt хиньвнє
0)1 илоааєиєіц ogu l!90d ц.ооняиляафо внножинє ;:)HJ,01,:)! 'гпинопоєі кннвахоц илиниьиєіпз
qiлжow ! циявєіц ві яшївпнвю wкнн;:,mлdоп t вочлвпоноєіп огп 'dn'uн вннвьои.Іояия Е! чgod
Н!П'ИН Х!::>Н вннонипвоп оюлои t л)1л:, 0J0HHИlUdl::>!H!WП'U ОП' иояоєоц t вочьзвціаяє tT9

:woнi::>HUП'OHO)IU[ хин;:,ьug)1;:,d;:,п 'хвяпвция ХИШН! н вл Л)ІП'В'dОІJ tl иолянхп хин;:,ьug)1;:,d;:,п
'хвяпвциа л лrrонш)1 вннвношхнв иохвшп иивсїпвн внивяхьоиєіоя оявсїц звнициєіц tT9

'ницвцоя хиноиєїоя в-ннuнлgоn'ин t цоончцвш иєи.ціацояо юньцопояо
.lOHHUжd;:,)1 Л)ІНОН:)ИН 09u;1n вшпяяоп вн лниrrпн И)ІН!ПО t Л)ІНОН:)ИН !l::>OHJ,Л:))1!g 'иєиціоцояо
юньцопояо .lOHнuжd;:,)1 9!)ІНОН::>ин ogu;ui вшпяноп вн лниrrпн И)ІН!ПО t Н!)ІНОН:)ИН ноwл
w;:,ьuнл~::>иdо)Іоdтн вннвнояиаон ОП'ОПІ яшвкіо хинчпвшоьисїоь Е ogu;ui .l!II)I;:)II:)H!0)I;:)Жd;:,)1
ИП'ОdИdІІЩJ,\І ОП' ивннанєїояє вє ИП'оdиdІІН!J\І ивннвпоц вє Лli0Hto)1 ОІ!П' звнипхє lT9

·woнi:,нun'oнo)IUt
ХИН;:)ЬUgП';:,d;:,п 'хвяпвциа ХИШЩ Н ві ()ІОП'В'dОІJ пгвп) 5;19 oN 110Z°5;0"0t П'!Н ИЩUd)І_л
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л лноdО.l:) ЛШН! оп оdп илииошяоц вннияоц 'ннтиє вявл В'JШfЛ9П'!8 ].О)ІВ' л 'tшodo.l:J '8!.lHdWЛ.)10):/'
хиьаонвлох 'ияєвн 'и::,gd)]'u юньиьявф Иh юньипиоот 'яциєгажкі :ИH!Wt Л)І):/'UUИ8 Л U '8!.lИE!8:)lgd
!П'О.Іл Ц!П л ииин хинвєвяв члошчпияткіц ut чьоін-швшяошла лн8оu q1,л::,gн иноdш:J ·9· l l

'вяшинавьопсєіц ОП'ОІП цg.1JOWOП'!8 члопкітяолоопан
вн ogu '!нgw! J_~ П'!8 лП'ОJл ОІП вцвоишлц вяв 'иgо::,о вашинявьопооц в-ннgжgwgо вн OIOHOdO.l:)
ОІОJлdП' t кіоцо л воилвпиооц ожои сн H!dO.l:) ч UНП'ОЖ 'чножвяонаоц JВ-Jgo Ц!H.lU.lJ0II' олочп
впп зви 'лП'ОJл ОІП вцвоишпц вяк 'ugo::,o U 'ИП'О.Іл J.3!П вннвоишпц ! вннажполоп оєїц внношкі
внншавєіпх иивнвкіо вцвнииоп опош 'иwu.1нgwл)ІОП' нииьаонвлох .r.~ !нgьugП'gdgu 'поончпвиєїоф
! ияокх !Jл !НUНО)ІИН оюн от 'зл.1нudш uнodoi:J uнжо)І ·иgо::,о (впизжішпц - иgо::,о
юньипф) юньипиєіоі юншаошпя !нgw! П'!8 ].!П' тньипиєіот илвниья оавєїц зuw вяв 'огооооо !нgw!
J.~ }1!8 тнвоишгш И)]'ОJл Р!П ияинєітииєіц uнП'иgо от 'злжП'dgg1,}1!ІІ uнodO.l:J UНЖО)І -~· 11

"Лif08:to)1 вннвяошхнв иохвшп инвєїпвн вннвяхлоиєіоя вавєіц вннанициєіц Л,)1}1UІІИ8
л wudn'uнog.1жdg)1 вочьзвпвн иП'о.1л P!n }1!8 иаоишн ючнноєіолоонпо oнudu 'вочлзвяа/цоп
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