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постійно діючої археологічної експедиції Інституту археології НАН України 
(1986–2003), директор Центру археології Києва НАН України (2006–2019), 
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УРСР в галузі науки і техніки (1983) та Національної премії України в галузі 
науки і техніки (2002) 



Віктор Харламов (1946–1996) 
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