
Вщомост! з ДЕКЛАРАЦП
про майно, доходи, витрати I зобов’язання фшансового характеру 
_________________________ за 2015 р!к_________________________

Роздш I. Загальн! вщомосп

1. Загороднюк Володимир 1ванович
суддя Приморського районного суду м. Одеси

3. Посада:

Роздш II. ВЩОМОСТ1 п р о  доходи

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

Перел1к доход1в

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта члежв ам ’Т

Загальна сума сукупного доходу, гривн!, у т. ч.: 252996 7905

заробта плата, 1НШ1 виплати та винагороди, нарахован! 
(виплаченО декларанту вщповщно до умов трудового 
або цивтьно-правового договору (кр/м виплат, 
зазначених у позиц/ях 7, 8)

252996 7675

дивщенди, проценти — 230

Роздш III. В1домост1 про нерухоме майно

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



Роздт IV. Вщомост! про транспорты засоби

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

35.

Перел1к 

транспортних засоб1в

Марка/модель 

(об'ем цип1ндр1В 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!

Вольксваген-Пассат, 1968 
куб.см, 140 к/с

2012 ---

Б. Транспорты засоби, що перебувають у власносп, в оренд| чи на шшому прав! 
користування члеыв ам ’Г декларанта

Перел1к транспортних засоб1в
Марка/модель 

(об’ем цил1ндр1в двигуна, куб. см, 

потужнють двигуна, кВт, довжина, см)

Рж випуску

Автомобш! легков!

Мерседес МЛ-350, 3498 куб. см, 272 к/с 2008

Роздш V. Вгдомост; про вклади у банках, цшш папери та шил активи

Б. Вклади у банках, Ц1нн1 папери та тин активи, що перебувають у власносп 
члеыв ам ’Т декларанта (грн)

Перел1к Усього
'А' ■ ■ ■/ 

у тому числ1 за кордоном
?! -  #  %  ■

51 Сума кошнв на рахунках у банках та шших 
фжансових установах

2834 КДДРОрд!
С л \ у  У К  г  д  1

-1У

шг  ч к  лу

ч о и «


