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

за 2015 р!К

Роздш I. Загальж вщомост!

1. Тарасов Андр|й Володимирович
(лрзвище, 1м'я, по батьков!, реестрацшний номер обл1ковоТ картки платника податюв/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 доход1в

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта члемв ам’Т

Загальна сума сукупного доходу, гривы, у т. ч.: 164636 ------

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

164630 — - -

дивщенди, проценти 6

Роздш III. Вщомост! про нерухоме майно

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

Перел1к об’ект1В Мгсцезнаходження об’екта (краТна, адреса) Загальна площа 

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання 

у власнють

оренду чи 

на 1нше право 

користування

Земельн! дтянки

1 2 0 0 --- ---

Квартири

8 9 ,7

- М - ......

Р А

..... ........

С Л У Ж Б А # ? !



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)

35.

Перелк 

транспортних засойв

Марка/модель 

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

двигуна, кВт, довжина, см)
Р|К випуску

Сума витрат (грн) на

придбання 

у власнють

оренду чи 

на 1нше право 

користування

Автомобт!
легкое!

СНГСУ51-ЕР 300М, 3518 куб. 
см, 186,08КВт, 499 см

2 0 0 0 ....

Роздш V. Вщомост! про вклади у банках, цшж папери та шил активи

А. Вклади у банках, Ц1нн1 папери та Ыил активи, що перебувають у власносп 
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких актив!в (грн)

Перел1к Усього у тому числ1 за кордоном

Сума кошт1в на рахунках у банках та |нших 
ф|нансових установах, у т. ч.:

15036 . . . .

вкладених у званому роц| 15036 -------

Роздш VI. Вщомост! про фшансов! зобов’язання

А. Ф1нансов1 зобов’язання декларанта та 1нш1 його витрати (грн)

Перел1к фЫансових зобов'язань Усього у тому чисти за кордоном

Погашения основно'Г суми позики (кредиту) 7330

Погашения суми процентов за позикою 
(кредитом)
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