ЗАТВЕРД}КЕНО

Наказом начальника вiддiлу
житлово - комунального
господарства, мiстобулува}Iня, енергетики
та захисту довкiлля
НiжинськоТ РЩА
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РекОпсm.рукцiуL diючоzо п,idп.рuемmсва з влаutпlуваllня"м m.а залtiноtо зерносуu,tарt-lоео, пlраспорlпл.lоео, iнuloeo
ОбЛ.аdнання dля dоробкu пlа зберiеання зер1.1а, сuсmел4l1. aBl11oHoMHoeo поoпачаllня еqзом пропаrt-буmано.м

Замовник: Товариство з обмеженоIо вiдповiдальнiстю <Нirкин Агро>.

