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процесу доставки вантажів з
використанням принципів логістики
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клієнтів ПП «Нардекс».
Удосконалення автобусних міських
перевезень на прикладі діючого
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example of “Avango Ukraine” Co.,
Ltd.)
Increasing the effectiveness of
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