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Ваш запит, який надійшов з Національної поліції України, щодо 
надання інформації про кількість зареєстрованих кримінальних 
правопорушень, передбачених ст. 143, 149 Кримінального кодексу України 
упродовж 2020-2021 років, 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.

Разом з цим, звітністю не передбачено виокремлення даних про 
торгівлю людьми з метою вилучення органів людини, а також щодо 
потерпілих дітей від злочинів, передбачених ст. 143 (порушення 
встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів 
людини) Кримінального кодексу України. Ураховуючи наведене надати 
запитувану інформацію у цій частині не видається можливим.

З огляду на викладене надаємо відомості про кількість зареєстрованих 
кримінальних правопорушень (проваджень), передбачених ст. ст. 143, 149 
Кримінального кодексу України відповідно до звітності за формою № 1
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«Єдиний звіт про кримінальні правопорушення» за 2020 рік, січень -  жовтень 
2021 року.

У разі незгоди з отриманою відповіддю, відповідно до ст. 23 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» Ви маєте право оскаржити її 
керівництву Офісу Генерального прокурора або до суду.

Додаток: на /  арк.

В. о начальника відділу розгляду 
запитів на публічну інформацію



Відомості про зареєстровані упродовж 2020 року та січня - жовтня 2021 року кримінальні правопорушення 
(провадження) (за даними звіту за формою № 1 "Єдиний звіт про кримінальні правопорушення")

Стаття КК України Період

Зареєстровано
кримінальних 

правопорушень у 
звітному періоді

Кримінальні 
правопорушення, у яких 
провадження закрито

У т.ч.

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

Обліковано*
кримінальних 

правопорушень 
звітному періоді

Порушення 
встановленого законом 
порядку трансплантації 
анатомічних матеріалів 

людини, 
ст. 143

січень-грудень 
2020 року 1 0 0 1

січень-жовень 
2021 року 3 0 0 3

Т оргівля людьми, 
ст. 149

січень-грудень 
2020 року 217 11 11 206

січень-жовень 
2021 року 238 10 10 228

*Без урахування кримінальних правопорушень, виключених з обліку у  зв'язку із закриттям провадження на підставі пунктів 1 ,2 ,4 , 6, 9-1 ч.І ст. 284 КПК України


