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Шановний Ярославе Володимировичу! 

Шановні присутні! 
 

Станом на 31 грудня 2015 року в Дніпровському РУ ГУМВС України в місті 

Києві зареєстровано 87509 заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення 

та інші події (у 2014 році 66081). Заяв та повідомлень з ознаками кримінального 

правопорушення зареєстровано 19230 (у 2014 році 17428), що складає 22,0 % від 

загальної кількості зареєстрованих до ЄО повідомлень. До Єдиного реєстру 

досудових розслідувань внесено 18986 повідомлень (у 2014 році 17200). 

Приєднано до раніше зареєстрованих ЄРДР 244 матеріалів, без прийнятого 

рішення матеріалів не має (у 2014 році також не було). До суду направлено 878 

кримінальних проваджень (у 2014 році 856). 

У термін понад 24 години з часу надходження повідомлення чи заяви до 

ЄРДР повідомлень внесено не було. 

Матеріалів без ознак вчинення кримінального правопорушення 

зареєстровано 68279 (у 2014 році 48653), із яких висновками до справи районного 

управління списано 65349 матеріалів. Відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян» у Дніпровському РУ ГУМВС України в м. Києві розглянуто 

та прийнято рішення по 67296 заявам та повідомленням (у 2014 році 46451). 

Відносно правопорушників складено 983 адміністративних матеріалів (у 2014 

році 2202). 
 

 

Загальна характеристика злочинності та стан розкриття 

і розслідування кримінальних правопорушень 
 

З початку року у Дніпровському районі міста Києва всього зареєстровано 

8409 злочинів без урахування закритих (у 2014 році 6380), з яких розкрито  1796 

злочинів поточного року (у 2014 році 1777) та 227 злочинів минулих років. 

Загалом за 2015 рік розкрито 2023 кримінальних правопорушення (у 2014 році 

1967). 

За 12 місяців 2015 року на контролі у Міністерстві внутрішніх справ 

України залишаються 116 правопорушень, всього було виставлено – 281 (у 

2014 році – 302). 

 

 

 

 



Слід зупинитися на окремих видах злочинів, а саме: 
 

За 12 місяців 2015 року зареєстровано 17 фактів вбивств 

(в минулому році – 10), з яких  розкрито 13 поточного року та 2 

минулих років, не розкритими залишаються  4 вбивства 

поточного року:  

- гр. Крижановського Віталія Глібовича, 1960 р.н., яке мало місце 

29.01.2015 по вул. Микільсько-Слобідській, 4-Б; 

- гр. Герасименка Геннадія Олександровича, 1962 р.н., якого 07.02.2015 

побили у ПКІВ "Перемога" по пр. А.Навої, 57; 

- гр. Іванчі Олени Анатоліївни, 1970 р.н., яке мало місце 08.03.2015 по 

вул. Новоросійській, 24-А; 

- гр. Доспоч Тетяни Миколаївни 1987 р.н., обгорілий труп якої виявлено 

05.05.2015 року  на передньому сидінні автомобіля «Форд Мондео» у лісопарковій 

зоні поруч об’їзної дороги м. Броварів. 

15 особам повідомлено про підозру, з яких заарештовано 10 осіб. 

Загалом без оголошення підозри та прийнятого рішення залишається 124 

проваджень за фактом вбивств громадян з урахуванням минулих років. 
 
 

Зареєстровано 13 фактів спричинення умисних тяжких 

тілесних ушкоджень ( у минулому році 28), з яких 11 розкрито. 

Крім того, працівниками районного управління розкрито 2 

факти нанесення ТТУ минулих років. 14 особам повідомлено про підозру, з них 7 

осіб арештовано. Залишаються не розкритими 2 умисних тяжких тілесних 

ушкодження: 

- спричинення невідомим колото-різаного поранення гр. Артамонову О.О., 

яке мало місце 24.02.2015 о 23.55 по Харківському шосе, 10; 

Тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками зареєстровано 4 

факти (у минулому році 9), 1 з яких не розкритий, 5 особам повідомлено про 

підозру (4 заарештовано). 

- спричинення невідомим тяжких тілесних ушкоджень гр.  Лукачу М.Д., від 

яких останній помер, що мало місце 28.01.2015 о 01.54 по пр. Павла Тичини, 11, 

кв.216; 
 

 

Протягом 12 місяців 2015 року зареєстровано 7 повідомлень 

про вчинення зґвалтувань, 6 з яких на даний час закриті. 

Залишається нерозкритим 1 зґвалтування. 

 
 

За звітний період зареєстровано 55 кримінальних 

проваджень за заявами та повідомлення про вчинення 

розбійних нападів ( у минулому році 40), з яких по 25 особи 

встановлені. Загалом з урахуванням минулих років працівниками розкрито 31 

розбійних напади. За вчинення розбійних нападів підозру оголошено 43 особам, з 

них 24 особи судом заарештовано. 

Залишаються нерозкритими 30 розбійних нападів. 
 

У провадженні слідчих залишається 73 проваджень, з них 2 без оголошеної 

особі підозри понад 2 місяці. 

Умисні 

вбивства 

Тяжкі тілесні 

ушкодження 

Зґвалтування 

Розбої 



 
 

  

За 12 місяців 2015 року зареєстровано 658 пограбувань. За 

результатами досудового розслідування по 115 провадженнях 

особи були встановлені. З урахуванням минулих років розкрито 

122 кримінальні правопорушення. За вчинення пограбувань затримано 141 особу, 

з яких 67 осіб заарештовано. 
 

 

 

Загальна кількість зареєстрованих незаконних викрадень 

транспортних засобів склала 150 (у минулому році 102) 

повідомлень. 

У ході досудового слідства по 27 провадженням особи 

встановлені (з них 23 поточного року та 4 минулих років). 

32 особам повідомлено про підозру (12 осіб 

заарештовано). 
 

 

 

За 12 місяців 2015 року зареєстровано 3916 

правопорушень, передбачених ст. 185 КК України. 

По 587 провадженням особи, винні у вчиненні крадіжок 

встановлені (з урахуванням минулих років розкрито 411 крадіжок), 336 особам 

оголошено про підозру, з яких 100 осіб заарештовано. 

Загалом розслідувано 751 кримінальне провадження. 
 

Зареєстровано 1104 крадіжки із помешкань громадян  (у 2014 році – 1151). 

За результатами розслідування по 100 провадженнях особи встановлені (з 

урахуванням минулих років розкрито 116 квартирних крадіжки), з них 64 особам 

повідомлено про підозру та 27 осіб заарештовано.  

Загалом з урахуванням минулих років без оголошення підозри та 

прийнятого рішення залишилось 1843 провадження, з яких 6 проваджень без 

рішення понад 2-х місяців (4 – з підозрою, 2 – без підозри). 
 

Повідомлень про вчинення крадіжок з автомобілів внесено 647 ( у 2014 

році – 319), по 130 провадженням особи встановлені (з урахуванням минулих 

років загалом розкрито 175 крадіжок з автомобілів). За вчинення крадіжок з 

автомобілів 68 особам повідомлено про підозру, з яких 31 особу заарештовано.  

Залишається без оголошення підозри та прийнятого рішення 543 

провадження з урахуванням минулих років. 
 

За фактом вчинення кишенькових крадіжок зареєстровано 694 

повідомлення, по 44 провадженнях особи встановлені (з урахуванням минулих 

років розкрито 51 кишенькову крадіжоку). За вчинення кишенькових крадіжок 55 

осіб повідомлено про підозру, з яких 23 особи заарештовано. 
 

 
 

Грабунки 

Незаконні 

заволодіння 

транспортними 

засобами 

Крадіжки 

Незаконне 

поводження з 



          Протягом 12 місяців поточного року зареєстровано 62 

повідомлення про вилучення зброї та боєприпасів ( у 

минулому році 33). По 38 (35 поточного року) провадженнях 

41 особі повідомлено про підозру, з яких 17 осіб заарештовано. 

В провадженні слідчих залишається 41 кримінальне провадження без 

прийнятого рішення, з них 4 – з підозрою понад 2 місяці. 

 

 

Стан досудового слідства 
Залишок незакінчених кримінальних проваджень на початок звітного 

періоду складає 6644, прийнято до провадження у звітному періоді 21176  

кримінальних проваджень, що на 1945 проваджень більше ніж за аналогічний 

період минулого року. 

Закінчено у звітному періоді 17266 кримінальних проваджень, що на 1528 

більше ніж за аналогічний період минулого року. 

З обвинувальним актом до суду направлено 878 кримінальних проваджень, 

що на 22 провадження більше ніж за аналогічний період минулого року. 

 з угодою про примирення – 94 кримінальних проваджень, що на 29 проважень 

менше, 44 кримінальних проваджень з угодою про визнання винуватості, що на 15 

менше.  

26 проваджень направлено до суду для звільнення від кримінальної 

відповідальності, 7 проваджень направлено до суду з клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного характеру, що є аналогічним у 

порівнянні з минулим роком.   

Таким чином закінчено провадженням та скеровано до суду 911 

кримінальних проваджень, що на 22 провадження більше ніж за аналогічний 

період минулого року. 

16355 кримінальних  проваджень закрито, що на 1536 проваджень більше. 

За підслідністю направлено 485 кримінальних проваджень, приєднано 

кримінальних проваджень до інших 1092. 

Залишок незакінчених кримінальних проваджень становить 8864, з яких 148 

кримінальних проваджень, де особам оголошено про підозру. 

Затримано в порядку ст. 208 КПК України 285 осіб, по яких слідчі 

звернулися з клопотанням до суду про обрання міри запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, у минулому році 227.  

196  осіб  заарештовано та по 89 судом відмовлено в задоволенні клопотань, 

у минулому році 132 особи заарештовано та по 31 судом відмовлено у 

задоволенні клопотань. 

 

Протидія незаконному обігу наркотиків 
Протягом 12 місяців 2015 року у районному управлінні зареєстровано 278 

правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, у 199 

провадженнях особам повідомлено про підозру. Всього за вчинення кримінальних 

правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів затримано 169 

осіб, із яких 19 осіб заарештовано. 

Зареєстровано 222 кримінальних правопорушення, передбачених ст. 309 КК 

України, по 166 провадженням 163 особам повідомлено про підозру, арештовано 

вогнепальною 

зброєю 



лише 18 осіб. В провадженні залишається 92 кримінальних провадження без 

прийнятого рішення та встановленої особи. 

Зареєстровано 37 кримінальних правопорушень за ознаками ст. 307 КК 

України (збут наркотиків), де по 21 провадженню 15 особам оголошено про 

підозру (7 осіб заарештовано).  

За ознаками ст.321 КК України (незаконне виробництво, придбання, 

перевезення, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих 

лікарських засобів) зареєстровано 3 повідомлення, повідомлень про підозру не 

оголошувалось. 

Протягом поточного року зареєстрованого 1 повідомлення щодо організації 

або утримання місця для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення 

наркотичних засобів (ст. 317 КК України), де 2 особам повідомлено про підозру, 1 

заарештовано.  

Факт втягнення особи в наркоманію (ст. 315 КК України), не 

документувались.  

Виявлено 7 фактів утримання нарколабораторії (ст. 313 КК України), по 6 

особам повідомлено про підозру.  

Як недолік слід зазначити, що працівниками районного управління не 

задокументовано жодного факту злочину, пов’язаного з відмиванням коштів, 

отриманих від наркобізнесу (ст. 306 КК України)  

 

Стан злочинності серед неповнолітніх 
Сектором молодіжної превенції у складі відділу превентивної діяльності 

Дніпровського УП ГУНП в місті Києві спільно зі службою у справах дітей 

Дніпровської РДА в місті Києві  станом на 31.12.2015 року, в навчальних 

закладах, які розташовані на території Дніпровського району міста Києва, 

проведено 127 профілактичних бесід та роз’яснювальних лекцій на тему 

«Насильство в сім’ї», «Відповідальність неповнолітніх за вчинення 

правопорушень та злочинів», «Відповідальність за зберігання, перевезення, 

придбання та реалізацію наркотичних речовин або їх аналогів», «Правила 

поводження та дії при виявленні вибухонебезпечних предметів», постійно 

ведеться робота з батьківськими комітетами шкіл, щодо своєчасного 

інформування підрозділів внутрішніх справ стосовно неповнолітніх, які вчиняють 

правопорушення або злочини. Викладено 21 матеріал до ЗМІ. 

Спільно з службою у справах дітей Дніпровської РДА в м. Києві, 

працівниками сектору молодіжної превенції у складі відділу превентивної 

діяльності Дніпровського УП проведено 30 рейдів під час яких перевірялися 

особи які перебувають на обліках як раніше засуджені, особи неповнолітніх які  

опинилися у складних життєвих умовах. З зазначеними категоріями осіб 

проведено роз’яснювально-профілактичну роботу з приводу недопущення 

вчинення злочинів та правопорушень. Спільно з сектором молодіжної превенції у 

складі відділу превентивної діяльності ГУНП  в м. Києві, працівниками сектору 

для підобліковців організовано екскурсії до ПРН та СІЗО, проведено лекції на базі 

бібліотек Дніпровського району м. Києва з учнями шкіл, на правову тематику.   

У секторі молодіжної превенції на обліках перебуває  24 особи, з них: 

( Із заведенням обліково-профілактичних  справ) : 

- засуджених до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі – 10 

- пред’явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення  –  4 



- звільнених від покарання  із застосуванням примусових заходів виховного 

характеру  - 7; 

- неповнолітні, які вчинили два та більше адміністративних   

правопорушень -3 

( Із заведенням  алфавітно-довідкових карток на дорослих) :  

винесено офіційне попередження,   дорослим особам - 4 

Сектором молодіжної превенції у складі відділу превентивної діяльності 

Дніпровського УП за звітний період виявлено та поміщено до «Центру соціально-

психологічної реабілітації дітей», 21 неповнолітніх які перебували без супроводу 

дорослих.   

Працівниками сектору станом на 31.12.2015 року було розшукано та 

повернуто батькам 83 неповнолітніх які самовільно залишили домівку. З даною 

категорією осіб проводиться постійна профілактично - роз’яснювальна  робота, 

що до недопущення  подібних випадків. В разі виявлення невиконання батьками 

їх обов’язків по догляду за дитиною, що у подальшому призвело до самовільного 

залишення домівки неповнолітнім, а також повторних випадків залишення 

домівки, відносно батьків вирішується питання щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП.  

Станом на 31.12.2015 року сектором молодіжної превенції у складі відділу 

превентивної діяльності Дніпровського УП ГУНП в м. Києві було складено 233  

адміністративних протоколів, в порівнянні з звітнім періодом минулого року було 

складено 228. 

З метою усунення причин та умов що сприяють вчиненню правопорушень 

неповнолітніми, працівниками сектору підготовлено та направлено  13 подань до 

РДА Дніпровського району м. Києва.  Спільно з ССД  проводяться відпрацювання 

розважальних закладів розташованих на території району щодо виявлення 

неповнолітніх які перебувають без супроводу дорослих віком до 16 років після 22 

години, а також документування правопорушень у сфері реалізації тютюнових та 

алкогольних виробів неповнолітнім та доведення неповнолітніх до стану 

сп’яніння. 

 

 

Начальник Дніпровського УП 

Головного управління Національної 

поліції  у місті Києві  

полковник поліції                    О.М. Деркач 
 


