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Повістка про виклик до суду

в справі цивільній, адміністративній, про адміністративне правопорушення, іншій
(потрібне підкреслити)

Дата документу 23.05.2018 Справа № 635/4892/17

Харківський районний суд Харківської області

(найменування суду)

викликає Вас як: відповідач

на 16:00 год. 01.06.2018 р. [і ґ
Ш  І  , Л

у справі позовна заява про виселенні ТІГ1 ^  РІЛ г  /£
Місцезнаходження суду: 
с. Покотилівка, вул. Сковороди, 18,

Суддя: Я. А. Шинкарчук

(підпис, ініціали, прізвище)!

Кому : Старосельська Ірина Іванівна

вул.Крупської, 16-г, кв.13 ,с.Пісочин .Харківська обл. 
Харківський р-н

Ьдатково просимо подати такі документи:

Наслідки нез'явлення за викликом суду

Наслідки нез'явлення на судове засідання осіб, які беруть участь у справі, передбачені статтями 223, 372 ЦПК У країни, 
статтями 205, 313 КАС України та статтею 268 про адміністративні правопорушення.__________________________________

Для вручення в суді
Розписка

Повістку про виклик до суду на ім'я Старосельська Ірина Іванівна про з'явлення до Харківський районний су 
Харківської області (найменування суду)

на 16:00 хв. 01.06.2018 року , як відповідач

одержав року: 1. О собисто_________________ _________________________________________

(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:Старосельська Ірина Іванівна

Куди:

Харківська обл. область 

Харківський р-н район 

с.Пісочин
вул.Крупської, 16-г, кв.13

Харківський районний суд 
Харківської області
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Повістка про виклик до суду
в справі цивільній, адміністративній, про адміністративне правопорушення, іншій

(потрібне підкреслити)

Дата документу 23.05.2018 Справа № 635/4892/17

Харківський районний суд Харківської о ^ 0/"оч Кому : Старосельський Сергій Олександрович
А

(найменування судуі/і? Ж Місцезнаходження/ місце проживання: 
рул.Крупської, буд.Іб-Г, кв.13 ,Пісочин Х арківська ос. 
Харківський р-н ,62416
[ / ____________

викликає Вас як: відповідач $  £
V ,

на 16:00 год. 01.06.2018 р. Додатково просимо подати такі документи:

у справі позовна заява про виселення

Місцезнаходження суду: 
с. Покотилівка, вул. Сковороди, 18,

Суддя: Я. А . Ш и н карну к

(підпис, ініціали, прізвиії(р)

і

Наслідки нез'явлення за викликом суду

Наслідки нез'явлення на судове засідання осіб, які беруть участь у справі, передбачені статтями 223, 372 ЦПК У країни,
статтями 205, 313 КАС України та статтею 268 про адміністративні правопорушення.________________________

Для вручення в суді
Розписка

Повістку про виклик до суду на ім'я Старосельський Сергій Олександрович про з'явлення до Харківський 
районний суд Харківської області (найменування суду)

на 16:00 хв. 01.06.2018 року , як відповідач 

одержав року: 1. О собисто_________

2. Для передання

(підпис одержувача)

(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:Старосельський Сергій Олександрович 

Куди: 62416

Харківська обл. область 

Харківський р-н район 

Пісочин
вул.Крупської, 6уд.16-Г, кв.13

Харківський районний суд 
Харківської області
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