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від

Ластовиря М.
ґоі+^ие8І:-94019-А83 799ёа@ 
dostup.pravda.com.ua

Ваш запит щодо надання інформації про кількість зареєстрованих 
кримінальних правопорушень (проваджень) за фактом насильства над жінками, а 
також з інших питань розглянуто.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на 
будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі 
виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених 
чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних 
повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим 
Законом.

Визначальним для публічної інформації є те, що вона повинна бути 
заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним 
суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків.

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) у розрізі окремих статей та розділів 
Кримінального кодексу України за регіоном вчинення злочину.

У офіційній звітності органів прокуратури не виокремлюються відомості 
про джерело обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального 
правопорушення (заяви, повідомлення тощо), вік потерпілих осіб, зокрема жінок, 
відповідно, надати запитувану інформацію у цій частині не видається можливим.

Одночасно надаємо відомості про кількість зареєстрованих кримінальних 
правопорушень (проваджень) та потерпілих від них осіб, у тому числі осіб 
жіночої статі, відповідно до звітності за формою № 1 «Єдиний звіт про 
кримінальні правопорушення» за 2020 рік, січень -  червень 2021 року

У разі незгоди із наданою відповіддю Ви вправі її оскаржити відповідно до 
вимог ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» керівництву 
Офісу Генерального прокурора України або до суду.

Додаток: на с^-арк.

В. о. начальника відділу розгляду 
запитів на публічну інформацію

№27/3-4027ВИХ-21 від 29.1(00



Відомості про зареєстровані упродовж 2020 року, січня-червня 2021 року кримінальні правопорушення (провадження), вчинені стосовно жінок та результати їх досудового розслідування (За даними
статистичної звітності за формою № 1 "Єдиний звіт про кримінальні правопорушення")

2020 рік Січень-червень 2021 року

Кримінальні правопорушення, у яких 
провадження закрито у т.ч .

Кримінальні правопорушення, у яких 
провадження закр и то ут.ч.

Зареєстровано
кримінальних 

правопорушень у 
звітному періоді Усього

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

України

О бліковано*
кримінальних 

правопорушень у 
звітному періоді

кримінальні 
правопорушення, за 

якими 
провадження 

направлені до суду

Зареєстровано
кримінальних 

правопорушень у 
звітному періоді Усього

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

України

Обліковано*
кримінальних 

правопорушень у 
звітному періоді

кримінальні 
правопорушення, за 

якими 
провадження 

направлені до суду

Усього крим інальних правопоруш ень 784 096 424 326 423 474 360 622 152 348 369 040 179 338 179 078 189 962 73 997

вчинено кримінальних 
правопорушеньстосовно жінок 160 861 87 301 87 073 73 788 33 205 68 812 34 669 34 617 34 195 15 240

вчинено злочинів 97 019 47 498 47 291 49 728 26162 27 725 8 233 8193 19 532 9 513

ут.ч. вчиенено кримінальних 
проступків 63 842 39 803 39 782 24 060 7 043 4 1087 26 436 26 424 14 663 5 727

пов'язаних з домашнім насильством 4 796 836 824 3 972 3 574 3 048 420 419 2 629 2 274

з них: Домашнє насильство, 
ст. 126-1 3 037 828 824 2 213 1823 1927 420 419 1508 1 153

*  - Без ур а хув а н н я  к р и м ін а л ьн и х  правопоруш ень, в и клю чени х з  о б л ік у  у  зв 'я зк у  із  закрит т ям  п р о в а д ж ен н я  на п ідст аві п .п. 1, 2 ,4 , 6, 9-1 ст. 2 8 4  К П К  Укр а їни



Відомості
про кількість осіб жіночої статі, які потерпіли від кримінальних правопорушень упродовж 2020 року та січня-червня 2021 року

(За даними статистичної звітності за формою №1 "Єдиний звіт про кримінальні правопорушення")

2020 рік січень-червень 2021 року

Потерпіло від кримінальних правопорушень

у т.ч.

Потерпіло від кримінальних правопорушень

у т.ч.

осіб жіночої статі осіб жіночої статі

Усього осіб, які потерпіли від кримінальних 
правопорушень 2 3 4  8 1 6 7 4  8 8 5 113 523 34 626

3 них від тяжких та особливо тяжких злочинів 91744 28106 41161 11 560

у 
то

му
 

чи
сл

і 
ві

д:
 (

з 
ря

д 
1)

умисних убивств (та замахів) 1624 405 705 182

з них двох або більше осіб 251 29 29 7

згвалтувань (та замахів) 388 263 186 110

умисних тяжких тілесних ушкоджень 1614 234 712 99

у т.ч. що спричинило смерть потерпілого 511 128 204 56

розбоїв 1464 540 550 205

грабежів 7 185 2 616 2 424 869

шахрайств 21393 8156 11442 4 376

крадіжок 125 818 39 564 58 033 16 963

торгівлі людьми 152 64 71 17

з них ст.149 ч.2,3 КК 137 60 62 12

ДТП 10130 3 365 4 237 1 381

пов'язаних з домашнім насильством 3 966 3 308 2 580 2 060

у т.ч. ст. 126-1 КК 2 192 1937 1454 І 264


