
Вщомос-П з ДЕКЛАРАЦ11
про майно, доходи, витрати I зобов’язання сеансового характеру

за 2015 р!к

Роздш I. Загальн! вщомосл

1 Ючмаренко Серпй Миколайович
голова Приморського районного суду м. Одеси

3. Посада:

Роздш II. ВЩОМОСТ1 про доходи

А. Одержан! (нараховани) з уах джерел в Укра'Гн!

Перел1к доход1в

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта члемв а м ’Т

Загальна сума сукупного доходу, гривж, у т. ч.: 2 9 2 0 6 0

заробтна плата, шил виплатита винагороди, нарахован! 
(виплаченО декларанту вщповщно до умов трудового 
або цивтьно-правового договору (кр/м виплат, 
зазначених у позициях 7, 8)

2 9 2 0 6 0

Роздш III. Вщомос-п 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

Перел1к об'еюпв Мюцезнаходження об’екта (краТна, адреса) Загальна площа

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання 

у власнють

оренду чи 

на 1нше право 

користування

Квартири

168,0

Г араж!

153,4

Роздш IV. Вщомост! про транспорты! засоби

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

Перел1к 

транспортних засоб1в

Марка/модель 

(об'ем цил1Ндр1В двигуна, куб. см, потужнють 

двигуна, кВт, довжина, см)

Р|К випуску

Сума витрат (грн) на

придбання 

у власнють

оренду чи 

на 1нше право 

користування

Автомобт!
легкое!

Фольксваген Мультивен, 1 9 6 8  

куб. см (у користуванн!)
2 0 1 1
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Роздш V. В|домост1 про вклади у банках, цжж папери та ший активи

А. Вклади у банках, ц1нн! папери та 1нии активи, що перебувають у власносп 
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгив1в (грн)

Перел1К Усього у тому^иеп1'»8кордо.ном

Сума кошт1в на рахунках у банках та мших 
фшансових установах, у т. ч.:

3 9 6 4 8
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