
Вщомосп з ДЕКЛАРАЦП
про майно, доходи, витрати I зобов’язання сеансового характеру 
___________________________за 2015 р!к___________________________

Роздш I. Ззгальн! вщомост!

1 Гончаров Роман Васильович
(правище, 1м'я, по батьков!, реестрацшний номер облжовоТ картки платника податк1в/сер1я та номер паспорта громадянина Укра'жи -  декларанта) 

суддя Приморського районного суду м. Одеси
3. Посада:

Роздш II. ВЩОМОСТ1 про доходи

А. Одержан! (нарахован!) з уах джерел в УкраТн!

Перел1к доходов

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта члеыв ам ’Т

Загальна сума сукупного доходу, гривж, у т. ч.: 161512 156900
заробта плата, 1нин виплати та винагороди, нарахован! 
(виплачен!) декларанту вщповщно до умов трудового 
або цивтьно-правового договору (кр/м виплат, 
зазначених у позициях 7, 8)

161512 4000

Матер1альна допомога ----- 12900

дохщ вщ вщчуження рухомого та нерухомого майна ----- 140000

Роздш III. Вщомост! про нерухоме майно

А. Майно, що перебувае у власносп, в оренд| чи на [ншому прав! користування декларанта, 
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

2 5

Перел1к об’еклв Мкцезнаходження об’екта (краТна, адреса) Загальна площа 

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання 

у власнють

оренду чи 

на 1нше право 

користування

Квартири

1 0 9 , 3 - -

Роздш IV. Вщомост! про транспорты засоби

А. Транспорты засоби, що перебувають у власносп, в оренд| чи на Ышому прав| користування 
декларанта, та витрати декларанта на Тх придбання (користування)

Перел1к 

транспортних засоб1в

Марка/модель 

(об’ем цил1ндр|в двигуна, куб. см, потужнють 

двигуна, кВт, довжина, см)
Р1К випуску

Сума витрат (грн) на

придбання 

у власнють

оренду чи 

на 1нше право 

користування

Автомобт!
легков!

ВАЗ-21065

1600 куб.см., 54,8 кВт, 
4166 см

2001

_______
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Б. Транспорта засоби, що перебувають у власносп, в оренд| чи на шшому прав! 
користування член1в ам ’Т декларанта

40

Перелк транспортних засойв
Марка/модель 

(об’ем цил1ндр1в двигуна, куб. см, 

потужжсть двигуна, кВт, довжина, см)

Рж випуску

Автомобт! легкое!

Тойота Прадо, 2 9 8 2  куб.см., 1 2 5  кВт, 4 8 5 0 2 0 0 7

Роздт VI. Вщомост! про фшансов! зобов’язання

А. Фшансов! зобов’язання декларанта та шил його витрати (грн)

Перел1к фшансових зобов’язань Усього у тому числ! за кордоном

56. Утримання зазначеного у роздтах Ш-У майна 1 7 2 0 0 -----

Б. Фшансов! зобов’язання члеыв С1м’Т декларанта (грн)

Перел1к ф1нансових зобов’язань Усього у тому чисти за кордоном

62 Утримання зазначеного у роздтах III—V майна 2 7 0 0
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