
Звіт про стан оперативно-службової діяльності Коростенського РУП 

ГУНП в Житомирській області за 2022 рік. 

 

Коростенське РУП ГУНП в Житомирській області відповідно до наказу 

ГУНП в Житомирській області оперативно обслуговує Коростенську, 

Ушомирську, Горщиківську, Іршанську та Лугинську територіальні громади, а 

також координує діяльність відділу поліції №1(Овруч), відділення поліції №1 

(Малин) та відділення поліції №2 (Олевськ ). 

За 12 місяців 2022 року до чергової частики Коростенського РУП 

надійшло 15232 повідомлень, 1360 з який містять кримінальний характер: 

- з них до ЄРДР внесено 722 кримінальне правопорушення; 

- по яких оголошено 416 підозр;  

Якщо брати по видах скоєних кримінальних правопорушень було 

проведено наступну роботу: 

- «Особливо тяжкі» - 27, з яких розкрито 15. Питома вага становить 

55,6%  (обласний 55,0%). 

- «Тяжкі» - 291, з яких розкрито 225. Питома вага – 77,3% (обласний 

58,4%). 

- «Проступки» - 140, з яких розкрито 98. Питома вага – 70,0 % 

(обласний 72,1%). 

- «Умисне вбивство» - 5, розкрито 5. Питома вага 100%. (обласний 

98,1%). 

- «Тяжкі тілесні» - 11 з яких розкрито 11. Питома вага – 100% 

(обласний 97,0%). 

- «Грабежі» - 6, з яких розкрито 6. Питома вага – 100% (обласний 

92,2%). 

- «Крадіжка» - 145, з яких розкрито 115. Питома вага – 79,3% (обласний 

64,0%). 

- «Квартирні крадіжки» - 38, з яких розкрито 32. Питома вага – 84,2% 

(обласний 81,4%). 

- «Порушення правил безпеки дорожнього зі смертельними наслідками» 

– 5, з яких розкрито – 3. Питома вага – 60,0 % (обласний 48,0%). 

- «Незаконне заволодіння транспортними засобами» - 4, з яких розкрито 

3. Питома вага – 75,0% (обласний 87, 1%). 

- «Незаконне заволодіння автомобілями» - 1, з яких розкрито 1. Питома 

вага – 100% (обласний 85,2%). 

- «Шахрайство» - 18, розкрито 4. Питома вага – 22,2 % (обласний 

24,0%). 

- «Наркозлочини» - 117, розкрито 85. Питома вага – 72,6 % (обласний 

71,3%). 

- «Збут наркотиків» - 59, розкрито 40. Питома вага – 67,8 % (обласний 

81,9%). 



- «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами» - 18, з яких 

розкрито 18. Питома вага – 100 % (обласний 82,9%). 

- «Злочини у сфері службової діяльності» - 25, з яких розкрито – 17. 

Питома вага – 68,0 % (обласний 55,6%). 

-  

 Відділом кримінальної поліції Коростенського РУП на постійній 

основі здійснюються оперативно розшукові  заходи для встановлення осіб, які 

причетні до вчинення кримінальних правопорушень, проводяться 

відпрацювання окремих населених пунктів та районів міста, які визначено на 

основі проведеного аналізу вчинених кримінальних правопорушень за 

способом скоєння, характером скоєння та інших ідентифікуючих ознак, тощо.  

Проводилися та проводилися оперативні заходи по відпрацюванню 

внутрішньо переміщених осіб. Відпрацьовується причетність їх зав’язків щодо 

надання інформації військам країни агресору.   

 

Стан роботи слідчого відділення  

 

Робота слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в 

Житомирській області була організована та направлена на виконання вимог 

Указів Президента України, рішень колегій Національної Поліції України, 

ГУНП в Житомирській області, оперативних нарад ГУНП України та наказу 

МВС України № 570 «Про організацію діяльності слідчих підрозділів 

Національної поліції України» від 06.07.2017 року, щодо профілактики 

злочинності, недопущення порушень законності під час проведення досудового 

слідства, якісного, повного об’єктивного та всебічного розслідування злочинів, 

прийняття законних обґрунтованих рішень у кримінальних провадженнях. 

Так, за 12 місяців 2022 року слідчим відділенням Коростенського РУП 

ГУНП в Житомирській області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових 

розслідувань 692 кримінальних проваджень (в 2021 – 818). З інших органів до 

СВ Коростенського РУП надійшло 121 кримінальних проваджень. 

Протягом 12 місяців 2022 року слідчим відділенням Коростенського РУП 

ГУНП в Житомирській області 172 особам повідомлено підозри про вчинення 

416 кримінальних правопорушень (протягом 11 місяців 2021 року – 136 осіб 

про 410 злочинів), включаючи злочини минулих років. Разом з тим по 

злочинам, які були зареєстровані в 2022 році оголошено 275 підозр. 

Аналіз статистичних даних про хід розслідування кримінальних 

проваджень, які знаходились в провадженні слідчих, свідчить про те, що за 12 

місяців 2022 року слідчими було направлено до суду 186 кримінальних 

проваджень на 270 епізод (в 2021 році – 153/384), що на 33 кримінальних 

проваджень більше, ніж в 2021 році.  

Направлено до суду для закриття на підставі пункту 3-1 частини першої 

статті 284 КПК України 90 кримінальних проваджень ( в 2021 році – 16) 

Закрито 445 кримінальних проваджень відповідно до ст. 284 КПК 

України. 



Також за 12 місяців 2022 року слідчими направлено до суду обвинувальні 

акти щодо 4 неповнолітніх осіб (4 крадіжка, 1 грабіж, 1 незаконне заволодіння 

транспортним засобом), а також 1 кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх із клопотаннями про застосування до них заходів виховного 

характеру (крадіжка). 

За 12 місяців 2022 року слідчими зупинено 12 кримінальних проваджень, 

з них 4 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв’язку з переховуванням 

підозрюваних від органів досудового розслідування та місцезнаходження них 

невідоме та 8 кримінальні провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 280 КПК 

України у зв’язку з наявними об’єктивними обставинами, що унеможливлюють 

подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану. 

За 12 місяців 2022 року слідчими СВ Коростенського РУП ГУНП в 

Житомирській області здійснювалось розслідування у 73 кримінальних 

провадженнях про вчинення злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, 

які направлено за підслідністю до інших правоохоронних органів. 

Протягом 12 місяців 2022 року слідчими затримано 11 осіб в порядку ст. 

208 КПК України,  які  вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, з них 5-м 

особам обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а 4-х 

осіб звільнено судом під домашній арешт та 1-го під особисте зобов’язання. 1 

особу звільнено в зв’язку з неврученням повідомлення про підозру на протязі 

24-х годин. 

Також слідчими протягом даного періоду часу обрано запобіжні заходи у 

вигляді: 

- тримання під вартою – 7 особам (в 2021 – 18), які скоїли тяжкі та 

особливо тяжкі злочини; 

- домашній арешт – 37 особам (в 2021 – 19), з них: 34 особам, які 

скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини; 

- особисте зобов’язання – 68 особам (в 2021 – 23), з них:  65 особам, які 

скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини, 3-м неповнолітнім. 

Вказане говорить про покращення роботи слідчого відділення в 

порівнянні з минулим роком щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним 

особам. 

Протягом 12 місяців 2022 року установлено 1361 тисяч гривень збитків (в 

2021 – 3605 тис. грн.), завданих кримінальними правопорушеннями, з них 

завдяки роботі слідчих відшкодовано 163 тисяч гривень (в 2021 році – 262 тис 

грн) та заявлено цивільні позови на суму 496 тисяч гривень.  

Одним із недоліків в роботі слідчого відділу є низький відсоток 

відшкодування заподіяних збитків.  

Керівництвом СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області 

тримається на постійному контролі виконання вказівок СУ ГУНП в 

Житомирській області та вказівок Коростенської місцевої прокуратури по 

кримінальним провадженням. 

Сектор превентивної діяльності включає в себе: сектор дільничних 

офіцерів поліції, поліцейські офіцери громади, сектор ювенальної превенції, 



сектор протидії домашнього насильства, сектор контролю за обігом зброї, 

сектор реагування патрульної. Сектором превентивної діяльності за звітній 

період було складено 15270 адміністративних матеріалів.  

Дільничними офіцерами поліції Коростенського РУП ГУНП постійно 

вживаються організаційні і практичні заходи, щодо забезпечення охорони 

публічного порядку й безпеки напередодні, під час проведення масових заходів 

та інших акціях. Постійно здійснюється відстеження та прогноз ситуації, що 

склалася на території обслуговування, уживаються заходи відповідного 

реагування на будь які її зміни. 

У продовж 12 місяців 2022 року сектором дільничних офіцерів поліції  

зафіксовано 2848 правопорушень. За ст. 51 КУпАП виявлено 30 

адміністративних правопорушень. За порушення встановлених правил 

адміністративного нагляду (ст. 187 КУпАП) складень 384 адміністративних 

протоколів. 

Виявлено 516 адміністративних правопорушень за виготовлення, 

зберігання самогону та апаратів для його вироблення (ст. 176 КУпАП) та 28 за 

збут самогону (ст. 164-16 КУпАП). Вилучено 143 самогонних апарати, а 

також вилучено та знищено 4400 літрів самогонної закваски. 

По видам : 

- ст.173-2 КУпАП – 492 (насильство в сім’ї). 

- ст. 173 КУпАП – 162 (дрібне хуліганство). 

- ст. 178 КУпАП – 768 (розпивання спиртних напоїв в громадському 

місці). 

- ст. 192 КУпАП – 15 (порушення строків перереєстрації зброї). 

- ст. 156 КУпАП – 12 (порушення правил торгівлі алкогольними, 

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами), вилучено 76 л. 

алкоголю. 

- ст. 44 КУпАП – 20  (незаконне зберігання наркотичних засобів). 

За 12 місяців 2022 року сектором дільничних офіцерів поліції по лінії 

загалькримінальної спрямованості особисто розкрито 87 кримінальних 

правопорушень. За участі ДОП розкрито 396 злочинів. 

 

Поліцейськими офіцерами громади Коростенського РУП за 12 місяців 

2022 року було складено 741 адміністративних матеріалів, а саме :  

- ст. 192 КУпАП – 5 (порушення строків перереєстрації зброї) 

- ст. 183 КУпАП – 24 ( завідома неправдивий виклик) 

- ст. 178 КУпАП – 202 (розпивання спиртних напоїв в громадському 

місці) 

- ст. 177 КУпАП – 4 (придбання самогону та інших міцних спиртних 

напоїв) 

- ст. 176 КУпАП – 60 (виготовлення, зберігання самогону) 

- ст. 175-1 КУпАП – 97 (куріння тютюнових виробів у заборонених 

місцях) 



- ст. 173-2 КУпАП – 53 (насильство в сім’ї) 

- ст. 173 КУпАП – 25 (хуліганство) 

- ст. 164 КУпАП – 5 (порушення порядку провадження господарської 

діяльності) 

- ст. 156 КУпАП – 3 (порушення правил тримання собак) 

- ст. 51 КУпАП -4 (дрібна крадіжка) 

- ст. 125 КУпАП – 13 (порушення правил дорожнього руху). 

-  

Сектором ювенальної превенції за 12 місяців 2022 року по ліні загально 

кримінальної спрямованості особисто розкрито 13 кримінальних 

правопорушень. За участю СЮП розкрито 58 злочини. 

 З метою недопущення втягнення дітей у пияцтво, його попередження у 

дитячому середовищі постійно проводиться профілактична робота, направлена 

на виявлення дорослих осіб, які залучають дітей до вживання спиртних напоїв. 

 Силами працівників ювенальної превенції упродовж звітного періоду 

було складено 561 адміністративних протоколів, а саме :  

- ст. 184 КУпАП – 309 (невиконання батьківських обов’язків). 

- ст. 180 КУпАП –  25 (доведення неповнолітнього до стану сп’яніння). 

- ст. 173-2 КУпАП – 11 (насильство в сім’ї). 

- ст. 156 КУпАП – 12 (порушення правил торгівлі алкогольними, 

слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами).  

 З метою стабілізації кримінальної ситуації в дитячому середовищі 

працівниками СЮП спільно із представниками місцевих органів освіти і науки, 

громадськості здійснювалась право освітня та роз’яснювальна робота серед 

дітей та молоді. Для учнів загальноосвітніх закладів міста та району на 

системній основі проводились профілактичні лекції, іміджеві акції. Спільно з 

службою у справах дітей Коростенської територіальної громади та соціальним 

центром відвідувалися кризові родини, в ході чого надавалася гуманітарна 

допомога. 

 З метою профілактики негативних явищ в дитячому та підлітковому 

середовищі на постійній основі проводяться превентивні заходи спільно з 

представниками служби у справах дітей Коростенського міського соціального 

центру, щодо виявлення фактів жорстокого поводження з дітьми, невиконання 

батьками батьківських обов’язків, утягнення дітей  дорослими в злочинну 

діяльність, порушення алкогольного законодавства та профілактики 

бездоглядності.  

 Виявлено та задокументовано факти жорстокого поводження з дитиною 

під час активної фази військової агресії РФ на території Коростенського РУП, і 

зараз дитина проходить інтенсивне лікування оскільки внаслідок 

неправомірних дій батьків втратила слух.  

Працівниками сектору протидії домашнього насильства 

Коростенського РУП опрацьовано 787 повідомлень, які мали ознаки вчинення 

домашнього насильства. Відносно 301 осіб було складені адміністративні 



матеріали передбачені ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства, 

насильства за ознакою статті, невиконання термінового забороненого припису 

або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) та направлено 

на розгляд до суду, винесено 175 тимчасово заборонних приписів.  

123 повідомлень не знайшло свого фактичного підтвердження, відносно 

даних осіб було складені адміністративні матеріали передбачені ст. 183 КУпАП  

(завідома неправдивий виклик спеціальних служб).  

Сектор протидії домашнього насильства тісно співпрацює із соціальними 

службами Коростенської міської об’єднаної територіальної громади. Спільно з 

якими на постійній основі здійснюються профілактичні рейди, з метою 

проведення профілактичної роботи у сім’ях де вчиняється домашнє насильство. 

 Сектором контролю за обігом зброї за 12 місяців 2022 року було 

здійснено ряд організаційних та практичних заходів, направлених на посилення 

контролю за зберіганням та використанням матеріалів і предметів, на які 

поширюється дозвільна система. 

Проводилася перевірка громадян – власників мисливської вогнепальної 

зброї та власників спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами 

сльозоточивої і дратівної дії (газових пістолетів та револьверів), здійснювався 

контроль за обігом вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів 

на об’єктах дозвільної системи, вносилися відповідні зміни в обліки УІАП 

ГУНП. 

Працівниками сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної 

системи за вказаний період часу було складено 84 адміністративних протоколів 

передбачених ст.192 (порушення громадянами строків реєстрації 

(перереєстрації) нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і 

правил взяття її на облік). 

Добровільно здано 117 одиниць мисливської вогнепальної зброї та 

вилучено 11 одиниці мисливської гладко ствольної зброї за незаконне 

зберігання передбачено ст. 190 КУпАП. 

Працівниками сектору реагування патрульної поліції 

Коростенського РУП цілодобово забезпечується оперативне реагування на 

повідомлення про правопорушення, інші події та у межах компетенції 

здійснюється їх розгляд. За 12 місяців 2022 року було складено 10612 

адміністративних матеріалів.  

 Виявлено 283 фактів керування транспортними засобами які 

перебувають у стані алкогольного сп’яніння, наркотичного чи іншого 

сп’яніння або під впливом лікарських препаратів передбаченого ст. 130 

КУпАП. Також працівниками СРПП було складено адміністративні матеріали, 

а саме : 

- ст. 187 КУпАП – 397 (порушення встановлених правил 

адміністративного нагляду) 

- ст. 173-2 КУпАП – 621 (насильство в сім’ї) 



- ст. 192 КУпАП – 25 (порушення правил реєстрації, перереєстрації 

зброї)  

- ст. 122 КУпАП – 2236 (порушення прави дорожнього руху) 

- ст. 126 КУпАП – 1424 (керування транспортним засобом без 

документів) 

За 12 місяців 2022 року працівниками сектору реагування патрульної 

поліції Коростенського РУП ГУНП безпосередньо було розкрито 57 злочинів. 

За участю СРПП було розкрито 396 злочинів. 

 

Коростенське районне управління поліції 


