
 

ЗВІТ 

про стан оперативно-службової діяльності 

ГУНП в Полтавській області за 12 місяців 2022 року 
 

На спецлінію «102» надійшло 340 815 дзвінків громадян про 

правопорушення та інші події, що на 0,7% (+2 544) більше, ніж за аналогічний 

період минулого року (338 271). 

До ЄРДР зареєстровано 12 000 кримінальних правопорушень, що на 

2,9% менше ніж минулого року (2021р. – 12 361), а також тяжких та особливо 

тяжких – 5 931, що на 43,5% більше ніж минулого року (2021р. – 4 134). 

Загалом до суду з обвинувальним актом скеровано  

4 308 кримінальних проваджень, що на 7,8% (-335) менше ніж за аналогічний 

період минулого року (2021р. – 4 643): слідчими –  

2 385; дізнавачами – 1 923. 

Сума встановлених збитків у закінчених розслідуванням кримінальних 

провадженнях у 2022 році становила 212 млн. 272 тис. грн, з них відшкодовано 

21 млн 394 тис. грн. Накладено арешт на майно на суму 195 млн 176 тис. грн. 

Зареєстровано 53 кримінальних провадження за фактом вчинення 

умисного вбивства, що на 26,2% більше ніж в минулому році (2021р. – 42), по 

50 провадженням особам, які їх вчинили, повідомлено про підозру (94,3%).  

Зареєстровано 65 кримінальних проваджень за фактами нанесення 

тяжких тілесних ушкоджень, що на рівні з минулим роком (2021р. - 65). По 

всім провадженням фігурантам повідомлено про підозру (100%), із них за 

ознаками:  

ч. 1 ст. 121 – 48, повідомлено про підозру – 48,  

ч. 2 ст. 121 – 17, повідомлено про підозру – 17. 

Зареєстровано 6 кримінальних проваджень за ознаками ст. 152 

(зґвалтування) Кримінального кодексу України (2021р. – 9). По всім 

кримінальним провадженням фігурантам повідомлено про підозру (100%). 

Зареєстровано 3 955 крадіжок, що на 27,3% менше ніж за аналогічний 

період 2021 року (5 438). По 2 301 провадженню фігурантам повідомлено про 

підозру 58,2% (2021р. – 58,3%).  

Зареєстровано 89 кримінальних проваджень за фактом грабежів, що на 

43,7% менше ніж минулого року (2021р. – 158). По 82 з них фігурантам 

повідомлено про підозру (92,1%).  

Зареєстровано 11 кримінальних проваджень за фактами розбійних 

нападів, що на 47,6% менше ніж минулого року (2021р. - 21). По 10 

провадженням фігурантам повідомлено про підозру (90,9%).  

Зареєстровано 71 факт незаконних заволодінь транспортними засобами, 

що на 4,4% більше ніж минулого року (2021р. – 68). По 55 кримінальним 

правопорушенням фігурантам повідомлено про підозру (77,5%).  

Зареєстровано 175 фактів незаконного обігу зброї, що на 40% більше ніж 

минулого року (2021р. – 125), по 150 провадженням фігурантам повідомлено 

про підозру 85,7%. 
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З незаконного обігу вилучено 322 одиниці вогнепальної зброї (у 2021 

році – 124), у тому числі пістолетів/револьверів – 127, карабінів/гвинтівок – 29, 

автоматичної зброї – 129, нарізних обрізів – 4, обрізів мисливських рушниць – 

6, саморобної вогнепальної зброї – 1, РПГ – 15, кулемети – 11, вибухівки – 5 кг 

180 г, боєприпасів – 312, гранат – 350, набоїв – 12 265 шт., холодної  

зброї – 71. 

Зареєстровано 149 кримінальних проваджень за фактами незаконної 

порубки лісу, що на 2,6% менше ніж в минулому році (2021р. – 153), по 40 

провадженням фігурантам повідомлено про підозру (26,8%).  

Сума встановлених збитків від незаконної порубки лісу у закінчених 

розслідуванням кримінальних провадженнях у 2022 році становила  2 млн 925  

тис. грн. З них відшкодовано 179 тис. грн, що становить (6,1%) та накладено 

арешт на майно на суму 112 тис. грн. 

Зареєстровано 2035 фактів шахрайств, що у 2,5 рази більше ніж 

минулого року (2021р. – 838). По 471 провадженню фігурантам повідомлено 

про підозру (23,1%). 

Розпочато 243 кримінальних провадження у сфері службової діяльності, 

що на 18,5% більше ніж минулого року (2021р. – 205). Повідомлено про 

підозру особам по 134 кримінальним правопорушенням.  

У звітному періоді розпочато 52 кримінальних проваджень у сфері 

господарської діяльності, що на 147,6% більше ніж минулого року (2021р. – 

21). Повідомлено про підозру особам по 30 кримінальним правопорушенням. 

У 2022 році до поліції Полтавщини надійшло 603 повідомлення про 

безвісне зникнення дітей, з яких розшукано 601 дитину. Дітьми скоєно 89 

кримінальних правопорушень. Відносно дітей скоєно 87 кримінальних 

правопорушень.  

За звітний період складено 3 532 адміністративних протоколи за 

фактами домашнього насильства та розпочато 71 кримінальне провадження. 

Винесено 1 723 термінових заборонних приписи. На контролі перебувають 

3 120 кривдників. 

Зареєстровано 1549 (2021 – 1824 (-15%)) дорожньо-транспортних 

пригод. Із них 394 (2021 – 460 (-14%)) – ДТП з потерпілими, в яких 68 (2021 – 

75 (-9%)) осіб загинули та 507 осіб (2021 – 551  

(- 8%) травмовані. 

Виявлено та зафіксовано 41165 адміністративних правопорушень в 

сфері безпеки дорожнього руху (2021 – 39906), що на 3% більше в порівнянні 

з аналогічним періодом минулого року. Із них – 2602  

(2021 – 2378) факти керування транспортними засобами у стані сп’яніння 

(+9%).  

Припинено протиправну діяльність 17 (2021р. – 16) організованих 

злочинних груп, до складу яких входило 58 осіб. 

Зареєстровано 1126 кримінальних правопорушень за фактами 

незаконного обігу наркотиків, що на 24,1% більше ніж минулого року (2021р. 

– 907). По 955 провадженням фігурантам повідомлено про підозру (84,8%). 
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У тому числі із зареєстрованих – 419 фактів збуту (2021р. – 423). По 358 

кримінальним провадженням фігурантам повідомлено про підозру (85,4%). 

З незаконного обігу вилучено 139 кг 90 г наркотичних засобів (2021р. 

– 83 кг 856 г).  

З них:  

 марихуани – 132 кг 117 г,  

 макової соломки – 6 кг 702 г,  

 опію – 5 г,  

 метадону – 160,9 г.  

Вилучено 7 кг 103 г психотропних речовин (2021р. – 1026,3  г).  

З них:  

o амфетаміну – 231,7 г,  

o ЛСД – 0,005,  

o екстазі – 45 г 

 

Зареєстровано кримінальні провадження, пов’язаних зі збройною 

агресією рф: 

 1127 - порушення законів та звичаїв війни; 

 662 - посягання на територіальну цілісність України; 

 9 - незаконне використання з метою отримання прибутку 

гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної 

допомоги;  

 2 - державна зрада; 

 2 - колабораційна діяльність; 

 2 – диверсія. 


