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 У збірнику опубліковано наукові статті з раціонального використання природних 

ресурсів, гідротехнічних споруд, будівництва, машинознавства, економіки, права. 

Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних 

закладів.  
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