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8. Мегрелишвили З., ДидманидзеИ., Кахиани Г., Результаты математического
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9. Мамулаишвили Н. Д., Кечакмадзе З. И. Мегрелишвили З. Н., Нижарадзе Е. Ш.,
Мегрелидзе Н. В. Отработанные масла как возобнавляемый ресурс смазочных материалов.
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