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Я, Марцелнк Олег Володимирович, родився
Українець, Громалянин України .
З 1974 по 1982 рр. навчався в Крсховпцькіп восьмирічній школі. після
успішного закінчення якої поступив в Чернігівський юриличний техніку \1. В
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