
вул. Різницька, 13/15, Київ-11, 01011 факс: 280-26-03

від
Шульц О.
foi+request-87940-2e8f263 8@ 
dostup.pravda.com.ua

Ваш запит, який надійшов з Національної поліції України, щодо 
надання інформації про кількість угонів, зареєстрованих в базі МВС України 
у 2014 -  2021 роках;розглянуто.

Повідомляємо, що відомості про зареєстровані кримінальні 
правопорушення (провадження) та результати їх розслідування 
узагальнюються у звітності за формою № 1 «Єдиний звіт про кримінальні 
правопорушення», яка формується на підставі даних, внесених до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань користувачами інформаційної системи 
щомісячно наростаючим підсумком з початку звітного періоду (року) за 
регіоном вчинення злочину, у розрізі статей та розділів Кримінального 
кодексу України.

Відтак надаємо інформацію про кримінальні правопорушення 
(провадження) за ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним 
засобом) та результати їх розслідування відповідно до звітності за формою 
№ 1 «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення» за 2014 -  2020 роки, 
січень -  травень 2021 року

Додаток: на /  арк.

Начальник відділу розгляду 
запитів на публічну інформацію М. Бурдейна

Офіс Генерального прокурора 
№27/3-2052ВИХ-21 від 01.07.2021



Статистична інформація
про зареєстровані упродовж 2014-2020 років, січня-травня 2021 року кримінальні правопорушення (провадження) 

за статтею 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та результати їх розслідування
(за даними звіту за формою № 1 «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення»)*

Період
Зареєстровано кримінальних 

правопорушень у звітному періоді

Кримінальні правопорушення, у  яких провадження закрито

Обліковано** кримінальних 
правопорушень у  звітному періоді

Усього
у т.ч. за п.п. 1, 2, 4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284  

КПК України

Січень-грудень 2014 15 033 2 412 2 389 12 644

Січень-грудень 2015 12 991 1 555 1 528 11 463

Січень-грудень 2016 13 124 950 919 12 205

Січень-грудень 2017 9 994 989 976 9 018

Січень-грудень 2018 7 438 806 796 6 642

Січень-грудень 2019 6 182 726 715 5 467

Січень-грудень 2020 5 360 849 838 4 522

Січень-травень 2021 1450 191 186 1 264

*  -  За даними ст ат ист ичної звіт ност і за формою №1 "Єдиний звіт про кримінальні правопорушення"

** - Без урахування кримінальних правопорушень, виключених з обліку у  зв'язку із закриттям провадження на підст аві п.п. 1 ,2, 4, 6, ч. 1 ст. 284 К П К  України  
у  2014-2017 роках та п.п. 1,2, 4, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 К П К  України з 2018 року


