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2023 року); 

П.12: 

1. Колесник 

О.Р., Колєснік 

І.В. 
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конференція 

«Сучасні 

проблеми 
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Василенка та 

120-й річниці з 
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8 грудня 2020р. 

С. 40 
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І.В., Пачин 

С.В. Основні 

методи 

віброзахисту. 

принципи 

динамічного 

гасіння 
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аграрному 

секторі: 
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