
Повідомлення про виклик в судове засідання

Харківський районний суд Харківської області викликає Белевцову 
Світлану Вікторовну, у судове засідання в якості відповідача по справі № 
635/1276/18 за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний 
Банк «ПриватБанк» до Белевцової Світлани Вікторовни про стягнення 
заборгованості яке відбудеться 25 червня 2018 року о 16 годині 00 хвилин в 
приміщенні Харківського районного суду Харківської області за адресою: 
Харківська область, Харківський район, смт. Покотилівка, вул. Сковороди, 
18.

У разі Вашої неявки у судове засідання, неповідомлення про 
поважність причин неявки та ненадання заяв про розгляд справи у 
відсутність, дана справа буде розглянута у порядку заочного розгляду та 
згідно із вимогами ЦПК України.

Додаток: судова повістка на ім’я Белевцової Світлани Вікторовни.

Секретар: М.В. Антонян



Повістка про виклик до суду
в справі цивільній, адміністративній, про адміністративне правопорушення, іншій

(потрібне підкреслити)

Дата документу 19.05.2018 Справа № 635/1276/18

Харківський районний суд Харківської області

(найменування суду)

викликає Вас як: відповідач

на 16:00 год. 25.06.2018 р.

у справі позовна заява про стягнення заборгованості

Місцезнаходже: 
с. Покотилівкад&л*Сковор<

Кому : Белевцова Світлана Вікторівна

Місцезнаходження/ місце проживання: 
вул.Тімірязєва, 7-А, кв.9 ,с.Покотилівка .Харківська обл. 
,Харківський р-н ,62458

Додатково просимо подати такі документи:

Наслідки нез'явлення за викликом суду

Наслідки нез'явлення на судове засідання осіб, які беруті, участь у справі, передбачені статтями 223, 372 ЦГІК України, 
статтями 205, 313 КАС України та статтею 268 про адміністративні правопорушення._______________________________ ______

Для вручення в суді
Розписка

Повістку про виклик до суду на ім'я Белевцова Світлана Вікторівна про з'явлення до Харківський районний 
Суд Харківської області (найменування суду)

на 16:00 хв. 25.06.2018 року , як відповідач
■я* »

одержав року: 1. Особисто________________________ ______________________________

(підпис одержувача)

2. Для передання

(■підпис одержувача із зазначенням посади або відношення до адресата а також даних документа, що посвідчують особу)

Харківський районний суд 

Харківської області 

с. Покотилівка 

вул. Сковороди, 18 

62458

Кому:Белевцова Світлана Вікторівна 

Куди: 62458

Харківська обл. область 

Харківський р-н район 

с.Покотилівка 
вул.Тімірязєва, 7-А, кв.9

Харківський районний суд 
Харківської області
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