
 

 
Справа № 643/450/21 

Провадження № 2/643/2480/21 

РІШЕННЯ 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

(ВСТУПНА ТА РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНИ) 

29.03.2021 року                                                                            м. Харків 
Московський районний суд м. Харкова у складі: 

головуючого судді:  Новіченко Н.В., 

за участю секретаря судового засідання:  Бабельник І.В., 

представника позивача: Єрьоменко А.В., 

відповідача:  ОСОБА_1 , 

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні матеріали справи 

за позовом ОСОБА_2 до  ОСОБА_1 

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні 
позивача: Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради 

про 
визначення місця проживання дитини, 

Керуючись ст. ст. 12, 76, 200, 206, 263-265 Цивільного процесуального кодексу України, 

суд, - 

ВИРІШИВ: 
1.        Позов ОСОБА_2  до ОСОБА_1 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо 

предмета спору на стороні позивача Департамент служб у справах дітей Харківської 

міської ради про визначення місця проживання дитини задовольнити. 

2.        Визначити місце проживання дитини - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі своєю 

матір`ю, ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . 

3.        Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 витрати по оплаті судового збору в 

розмірі 454 (чотириста п`ятдесят чотири) грн. 00 коп. 

4.        Повернути ОСОБА_2 з Державного бюджету України судовий збір у розмірі 454 

(чотириста п`ятдесят чотири) грн. 00 коп., сплачений на підставі Квитанції № 

0.0.1902474117.1 від 12.11.2020, оригінал якої знаходиться в матеріалах справи. 

5.        Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку до Харківського 

апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги у тридцятиденний строк з дня 

складення тексту рішення суду. 

6.        Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної 

скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання 

апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після 

повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження 

або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. 

7.        Позивач: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , 

АДРЕСА_1 . 

8.        Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , 

АДРЕСА_2 . 

9.        Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні 

позивача: Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 

26489104, м. Харків, вул. Чернишевська, 55. 

 

Суддя           Н.В. Новіченко 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_7456/ed_2020_07_14/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#7456
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_7922/ed_2020_07_14/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#7922
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_8908/ed_2020_07_14/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#8908
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_8949/ed_2020_07_14/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#8949
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_9337/ed_2020_07_14/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#9337

