В Тульчинський районний суд
Вінницької області
______________________
(ПІБ заявника)
______________________
(адреса заявника)


ЗАЯВА
про видачу копії рішення

Прошу видати мені копію рішення по справі за позовом П.І.Б. до П.І.Б.
про ___________________________________________________________________
Рішення по справі винесено (число, місяць, рік)
  
       Дата____________                                         Підпис  ______________




         












В Тульчинський районний суд
Вінницької області
______________________
(ПІБ заявника)
______________________
(адреса заявника)


ЗАЯВА
про видачу виконавчого листа

Прошу видати мені виконавчий лист по справі за позовом П.І.Б. до П.І.Б.
про ___________________________________________________________________
Рішення по справі винесено (число, місяць, рік)
  
       Дата____________                                         Підпис  ______________



В Тульчинський районний суд
Вінницької області
______________________
(ПІБ заявника)
______________________
(адреса заявника)


ЗАЯВА
про розгляд справи за відсутності сторони по справі

Прошу справу № ___________ за позовом П.І.Б. до П.І.Б. про ____________ (вказати суть справи) розглядати за моєї відсутності.
            Позовні вимоги підтримую (у разі подання заяви відповідачем - позовні вимоги визнаю).
 	Дата  ___________                                                               підпис ___________



В Тульчинський районний суд
Вінницької області
______________________
(ПІБ заявника)
______________________
(адреса заявника)

                                                                      ЗАЯВА

Прошу суд дозволити мені побачення з (ПІБ, рік народження), який рахується за Тульчинським районним судом Вінницької області.
 
         Дата ____________                                         Підпис __________________




В Тульчинський районний суд
Вінницької області
______________________
(ПІБ заявника)
______________________
(адреса заявника)

                                                                      ЗАЯВА

Прошу суд перенести розгляд цивільної справи за позовом ПІБ до ПІБ про (вказати суть справи) в зв’язку з тим, що (вказати причини).
 
         Дата ____________                                         Підпис __________________

В Тульчинський районний суд
Вінницької області
______________________
(ПІБ заявника)
______________________
(адреса заявника)

                                                                      ЗАЯВА

Прошу видати копію вироку відносно ______________________________________
(ПІБ)
засудженого Тульчинським районним судом Вінницької області _________________ року за ст.____________ КК України до ___________________ . Даний вирок мені необхідний
   (вказати міру покарання)
для __________________________________.
               (вказати причину)
    

     Дата ____________                                         Підпис __________________




В Тульчинський районний суд
Вінницької області
______________________
(ПІБ заявника)
______________________
(адреса заявника)

                                                                      ЗАЯВА

про роздрукування технічного запису
 судового засідання
 
У відповідності з ч. 5 ст. 197 ЦПК України прошу здійснити повне (часткове) роздрукування технічного запису судового засідання у справі № _____________ за позовом ___________________________________________________ 
(ПІБ) до (ПІБ)
  про _________________________, яке відбулося _____________________________  року.
 
Додаток:  Копія квитанції  про сплату судового збору. 



Дата ____________                                         Підпис __________________


