
Вщомосп з ДЕКЛАРАЦН
про майно, доходи, витрати I зобов’язання фшансового характеру

за 2015 р!к

Роздш I. Загальж вщомост!

1. 1ванов В|ктор Васильевич
(прзвище, 1М’я, по батьков!, реестрацшний номер обл1ковоТ картки платника податк!в/сер!я та номер паспорта громадянина Укра'жи -  декларанта) 

суд д я  П рим ор сько го  р а й он н ого  суд у  м. О деси
3. Посада:

Роздш II. ВЩОМОСТ1 про доходи

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

Перел1к доход I в

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта член1в С1м'1

Загальна сума сукупного доходу, гривы, у т. ч.: 210198,87 ----

заробта плата, Ыш1 виплати та винагороди, нарахован! 
(виплаченО декларанту вщповщно до умов трудового 
або цивтьно-правового договору (кр/м виплат, 
зазначених у  позициях 7, 8)

198017,86 ----

дохщ вщ викладацько'1, науковоТ 1 творчо'Г д1яльност1, 
медичноТ практики, ЫструкторськоТ та судд1вськоТ 
практики 13 спорту

12181,01 ----

Роздш III. Вщомосп про нерухоме майно

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

Перелш о б 'е т в Мюцезнаходження об'екта (краша, адреса) Загальна площа

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання 

у власнють

оренду чи 

на жше право 

користування

Квартири

66,1 А 1 / / V .....

151,4 и _____ .........................................М к л д р о в а 1;1



Роздт IV. Вщомост! про транспорты засоби

А. Транспорты засоби, що перебувають у власносп, в оренд'| чи на 1ншому прав! користування 
декларанта, та витрати декларанта на Тх придбання (користування)

35.

Перел1к 

транспортних засо&в

Марка/модель 

(об’ем цил1ндр1в двигуна, куб. см, потужнгсть 

двигуна, кВт, довжина, см)

Р1К випуску

Сума витрат (фн) на

придбання 

у власжсть

оренду чи 

на шше право 

користування

Автомобт!
легкое!

1нфшт ФХ 35,3498 куб.см 2 0 0 7

Б. Транспорты засоби, що перебувають у власносп, в оренд| чи на Ышому прав! 
користування члежв ам ’Т декларанта

40.

Перел1к транспортних засоб1в
Марка/модель 

(об’ем цил1ндр'|в двигуна, куб. см, 

потужнють двигуна, кВт, довжина, см)

Р|К випуску

Автомобт! легков!

Нюсан-Ноут, 1 5 9 8  куб.см

.....А........................  / /

2 0 0 8


