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Виявлено злочинів у 1995–2017 роках 

У 2017р. від злочинів потерпіло 10800 осіб  

3902  жінки 

712 осіб 
похилого 
віку та 
інвалідів  

195 
неповнолітніх 

69 дітей  

до 14 років 

Зареєстровано 149,9 тис. випадків порушень адміністративного 
законодавства. 

Кількість розглянутих справ, по яких винесено постанови, 
становила 144,5 тис. 

Накладено адміністративні стягнення  
на 137,2 тис. осіб.  

Адміністративні стягнення у вигляді штрафу 
застосовувались до 72% правопорушників, в 

результаті чого накладено штрафів на суму 257 
млн.грн. 

 

 
 

За даними прокуратури Вінницької 
області протягом 2017р. обліковано      
14,3 тис. кримінальних правопорушень  

(злочини, виявлені органами 
Національної поліції, органами 
прокуратури, органами, що 
здійснюють контроль за 
додержанням податкового 
законодавства, органами безпеки 

 та органами Національного антикорупційного бюро), що на 13,1% 
менше, ніж у 2016р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАН ЗЛОЧИННОСТІ НА ВІННИЧЧИНІ 



проти власності - 8574  

проти життя та здоров’я особи - 1624 

у сфері обігу наркотичних засобів - 996 

проти безпеки руху та експлуатації  транспорту -  642 

проти авторитету органів державної влади -   557 

у сфері службової діяльності  - 453 

проти громадської безпеки -  253 

Рік 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Осіб 9586 9147 7664 7983 4779 4588 4865 

За даними Державної судової 
адміністрації України  в 2017р.  в 
області засуджено 3562 особи. 
 
Вік засуджених на момент вчинення 
злочину : 
14-17років  - 200 осіб; 
18-29 років - 1361 особа; 
30-49 років - 1605 осіб; 
50 років і старше - 396 осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 2017р. 

2017р. у 
% до 

2016р. 

Усього обліковано кримінальних 
правопорушень 14325 ↓    13,1 

із загальної кількості   

тяжких та особливо тяжких 5315 ↓    12,3 

очевидне умисне вбивство (та замах) 43 ↑   2,4 

умисне тяжке тілесне ушкодження 76 ↑ 11,8 

зґвалтування (та замах) 7 ↓    46,2 

крадіжка 6611 ↓    17,7 

грабіж 263 ↓    29,7 

розбій 94 ↑ 38,2 

вимагання 16 ↑ 14,3 

шахрайство 1045 ↓    14,7 

привласнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем 459 ↑      5,0 

незаконний обіг зброї 237 ↑      7,2 

порушення правил безпеки дорожнього руху 
або експлуатації транспорту особами, які 
керують транспортними засобами 357 ↓    12,5 

незаконне заволодіння транспортним засобом 212 ↓    23,5 

хуліганство 224 ↓      4,3 

втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність 13 ↓    18,7 

Кількість правопорушень за 2017 рік  
за окремими розділами Кримінального  Кодексу 

Кількість кримінальних правопорушень  
за окремими видами за 2017 рік 

Всього виявлено осіб, які вчинили злочини 

 Головне управління статистики у Вінницькій області, 2018 


