
ВЩОМОСТ1 з ДЕКЛАРАЦИ
про майно, доходи, витрати I зобов’язання сеансового характеру

за 2015 р!к

Роздш I. Загальж вщомост!

1 Суворова Оксана Васил1вна
суддя Приморського районного суду м. Одеси

3. Посада:

Роздш II. ВЩОМОСТ1 про доходи

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

Перел1к доход|в

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта члекмв а м ’Т

Загальна сума сукупного доходу, гривж, у т. ч.: 162004 274973

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)

145979 274973

дивщенди, проценти 1405

1НШ1 види доход 1 в (не зазначен / у  позициях 6-19) 14620

Роздш III. Вщ омосп про нерухоме майно

Б. Майно, що перебувае у власносп, в оренд| чи на жшому прав! користування
член!в ам ’Т декларанта

Перелю об’екпв Мюцезнаходження об’екта (краТна, адреса) Загальна площа (кв. м)

Квартири

288,8

1нше нерухоме 
майно

машино-м1Сце 28,4

....— М .__________ т . -



Р озд т IV. Вщомост! про транспорты засоби

А. Транспорты засоби, що перебувають у власносл, 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, потужысть 

двигуна, кВт, довжина, см)

Р|К випуску

Сума витрат (фн) на

придбання 

у власжсть

оренду чи 

на шше право 

користування

Автомобт!
легков!

Нопйа СВЛ/, 2354 2 0 0 8

Б. Транспорты засоби, що перебувають у власносл, в оренд| чи на Ышому прав! 
користування член1в ам ’Т декларанта

Перел1к транспортних засо&в
Марка/модель 

(об'ем цил|ндр|в двигуна, куб. см, 

потужнють двигуна, кВт, довжина, см)

Р1К випуску

Автомобт! легков!

Х/о1кз\л/адеп 1оиагед, 2967 2013

Р озд т V. Вщомост! про вклади у банках, цш ж папери та шин активи

А. Вкпади у банках, цжн1 папери та шил активи, що перебувають у власност! 
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких актив1в (грн)

Переп1к Усього у тому числ1 за кордоном

Сума кошт1в на рахунках у банках та 1нших 
фЫансових установах, у т. ч.:

2 9 8 8 3

/ . %
та г

' т  КАДРОВА 1^1]


