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Додаток l l
до Iнструкцii про складання i виконання розпису
.Щ ержавного бюджету Украiни

на 2015 piK
Номер lЛL
Дата 04.06.2PJ5*

Таврiйеький дер} кавний агротехнологiчний yнiверситет
(код за еДРПОУ та найменування бюджетноi установи)

м. Мелiтополь Запопiзькоi обл.
(найменування MicTa, району, областi)

Вид бюджету ДерддЕцдй
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