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Виявлено злочинів у 1995–2019 роках

У 2019р. від злочинів потерпіло 8432 особи 

3017 
жінок

581 особа 
похилого 
віку та 
інвалідів 
1 і 2 групи

125 
неповнолітніх

103 
дитина
віком до 
14 років               

Кількість справ щодо порушень адміністративного законодавства, 
які перебували на розгляді — 31,4 тис

Кількість розглянутих справ, по яких винесено постанови, 
становила 24,5 тис

Накладено адміністративні стягнення 
на 16,8 тис. осіб 

Адміністративні стягнення у вигляді штрафу
застосовувались до 58% правопорушників, в 
результаті чого накладено штрафів на суму

66,5 млн.грн

Адміністративні правопорушення у 2019 році 
(справи, розглянуті місцевими загальними судами) 

 

 
 

За даними прокуратури Вінницької 
області протягом 2019р. обліковано 
11,8 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 6,0% менше, ніж у 2018р. 
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ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ НА ВІННИЧЧИНІ 



Рік 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

Осіб 9586 9147 7664 7983 4779 4588 4865 4277 3573

За даними Державної судової 

адміністрації України  в 2019р. в 

області засуджено 2785 осіб. 
 

Вік засуджених на момент 
вчинення злочину: 
14-17років  — 147 осіб; 
18-29 років — 1044 особи; 
30-49 років — 1311 осіб; 
50 років і старше — 283 особи. 

проти власності — 6460

проти життя та здоров’я особи — 1433

у сфері обігу наркотичних засобів — 808

проти безпеки руху та експлуатації  транспорту — 542

проти авторитету органів державної влади — 731

у сфері службової діяльності  — 450

проти громадської безпеки — 181

Всього виявлено осіб, які вчинили злочини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
↕ 

 

 

 

 
 

 

 
 2019р. 

2019р.  
у % до 
2018р. 

Усього обліковано кримінальних 
правопорушень 11828 ↓      94,0 

із загальної кількості   

тяжких та особливо тяжких 4394  ↓      93,5 

очевидне умисне вбивство (та замах) 51  ↓      98,1 

умисне тяжке тілесне ушкодження 59  ↓      77,6 

зґвалтування (та замах) 16    ↑ 123,1 

крадіжка 4590   ↓       89,2 

грабіж 197  ↓      66,6 

розбій 65    ↑ 125,0 

вимагання 31    ↑ 258,3 

шахрайство 966    ↑ 126,1 

привласнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем 521   ↓       73,9 

незаконний обіг зброї 154   ↓       81,5 

порушення правил безпеки дорожнього руху 
або експлуатації транспорту особами, які 
керують транспортними засобами 286    ↑ 105,1 

незаконне заволодіння транспортним засобом 177   ↓       91,2 

хуліганство 182   ↕     100,0 

втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність 6   ↓       75,0 

Кількість правопорушень за 2019 рік  
за окремими розділами Кримінального  Кодексу 

Кількість кримінальних правопорушень  
за окремими видами за 2019 рік 
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