
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 лютого 2022 року                           м. Біла Церква                                                № 85 

 

Про визначення місця проживання дітей Віннічук М.В., 

Віннічук Т.В., Віннічука І.В., Віннічук О.В., Віннічук У.В. 
 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув висновок служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 31 січня 2022 року за № 172/04-25 «Про доцільність 

визначення місця проживання дітей» та рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з цього питання (протокол від 26 січня 

2022 року № 2).  

Встановлено, що Віннічук Володимир Вікторович звернувся до служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради із заявою про визначення місця проживання його дітей  разом із 

ним.    

У ході розгляду справи встановлено, що заявник перебуває у шлюбі з Віннічук Іриною 

Петрівною з 05 травня 2006 року (свідоцтво про шлюб серії 1-ОК № 021310, видане відділом 

реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського міськрайонного управління юстиції 

Київської області від 05 травня 2006 року). У цьому шлюбі народилося п’ятеро дітей: Віннічук 

Марія Володимирівна, 25 лютого 2007 року народження, Віннічук Тетяна Володимирівна, 23 

лютого 2009 року народження, Віннічук Іван Володимирович, 07 червня 2011 року 

народження, Віннічук Олена Володимирівна, 02 червня 2014 року народження, Віннічук 

Ульяна Володимирівна, 16 травня 2017 року народження.  

Мати з дітьми зареєстрована за адресою: вул. Пролетарська, буд. 13, кв. 243, м. Біла 

Церква, Київська область, але фактично вся сім’я проживає за адресою: вул. Надрічна, буд. 24. 

кв. 1, м. Біла Церква, Київська область, за місцем реєстрації батька.  

Батько дітей Віннічук Володимир Вікторович, 26 березня 1985 року народження, працює 

автослюсарем, має стабільне матеріальне становище. В ході співбесіди працівника служби у 

справах дітей Білоцерківської міської ради з батьком дітей стало відомо, що він проживає з 

усіма дітьми та забезпечує їх основні потреби. Згідно з актом обстеження умов проживання, 

складеним службою у справах дітей Білоцерківської міської ради 04 січня 2022 року, за  місцем 

проживання дітей створені належні умови для їх розвитку.  

Мати дітей Віннічук Ірина Петрівна, 02 червня 1980 року народження, не працює, з 

листопада 2021 року проживає окремо від дітей. Згідно з рішенням Васильківського 

міськрайонного суду Київської області від 16 грудня 2021 року у справі № 362/6693/21 вона 

перебуває на примусовому лікування в комунальному некомерційному підприємстві 

Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання» у зв’язку 

із загостренням психічного захворювання. 

У зв’язку з необхідністю періодично проводити лікування психічного захворювання 

Ірини Петрівни та неможливості виконувати нею батьківські обов’язки під час загострення 

хвороби, між батьками дітей виник спір про визначення місця проживання дітей.          

Неповнолітня Віннічук Марія Володимирівна, 25 лютого 2007 року народження, в ході 

співбесіди з працівником служби у справах дітей Білоцерківської міської ради повідомила, що 
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вона хоче проживати разом з батьком, оскільки мати вела себе агресивно, принижувала, були 

випадки фізичного насилля.   

Малолітні Віннічук Тетяна Володимирівна, 23 лютого 2009 року народження, та  

Віннічук Іван Володимирович, 07 червня 2011 року народження, в ході співбесіди з 

працівником служби у справах дітей Білоцерківської міської ради повідомили, що хочуть 

проживати разом з батьком, у зв’язку з тим, що з матір’ю у них відсутнє взаєморозуміння та 

довіра.    

Малолітні Віннічук Олена Володимирівна, якій виповнилося 7 років та Віннічук Ульяна 

Володимирівна, якій виповнилося 4 роки  не досягли такого віку, щоб надати свою згоду на 

проживання в сім’ї одного з батьків, що передбачено частиною 2 статті 160 Сімейного кодексу 

України. Під час співбесіди працівника служби у справах дітей Білоцерківської міської ради з 

малолітньою Оленою, дівчинка повідомила, що вона любить свого батька, а до мами йти 

боїться.    

Білоцерківським міським центром соціальних служб з 04 січня по 11 січня 2022 року 

було проведено оцінку потреб сім’ї Віннічуків. За результатами оцінювання встановлено, що 

складні життєві обставини відсутні. Для дітей за місцем їх проживання створені належні умови 

для їх повноцінного розвитку та життєдіяльності. Батько дітей Віннічук Володимир 

Вікторович розуміє та належним чином забезпечує потреби дітей.  

26 січня 2022 року питання вирішення спору між батьками про визначення місця 

проживання дітей розглядалося комісією з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради у присутності батька дітей. Мати дітей була відсутня на 

засіданні комісії у зв’язку з проходженням лікування. Комісія дійшла висновку про 

доцільність визначення місця проживання дітей Віннічук Марії Володимирівни, 25 лютого 

2007 року народження, Віннічук Тетяни Володимирівни, 23 лютого 2009 року народження, 

Віннічука Івана Володимировича, 07 червня 2011 року народження, Віннічук Олени 

Володимирівни, 02 червня 2014 року народження, Віннічук Ульяни Володимирівни, 16 травня 

2017 року народження, разом з їхнім батьком Віннічуком Володимиром Вікторовичем. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дітей та на підставі статей 141, 155, 

160, 161, 171 Сімейного кодексу України, статей 11, 12 Закону України «Про охорону 

дитинства», статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  пункту 72 

Порядку провадження органами опіки та піклування  діяльності, пов`язаної із захистом прав 

дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 

866, орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Визначити місце проживання дітей Віннічук Марії Володимирівни, 25 лютого 2007 

року народження, Віннічук Тетяни Володимирівни, 23 лютого 2009 року народження, 

Віннічука Івана Володимировича, 07 червня 2011 року народження, Віннічук Олени 

Володимирівни, 02 червня 2014 року народження, Віннічук Ульяни Володимирівни, 16 травня 

2017 року народження, разом з їхнім батьком Віннічуком Володимиром Вікторовичем. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 


