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За даними прокуратури упродовж 2019 року 

у Львівській області обліковано 26,1 тис. 

кримінальних правопорушень, що на 1,2% більше 

порівняно з 2018 роком.  

 

Злочини за окремими видами 

 2010 2018 2019 

Усього виявлено злочинів, од 17323 25764 26075 

у тому числі за окремими видами    

крадіжки … 13564 12537 

грабежі 1106 689 565 

хуліганство 436 159 156 

розбої 99 83 64 

вимагання 93 36 24 

шахрайство … 1278 1588 

згвалтування і спроби згвалтування 28 6 6 

умисні тяжкі тілесні ушкодження 103 77 87 

умисні вбивства і замахи на вбивство 71 41 308 
 

Більше половини злочинів у 2019 році було вчинено проти власності – 58,9% 

(15360 злочинів), проти життя та здоров’я особи – 11,6%. У сфері обігу наркотичних 

засобів та психотропних речовин зареєстровано 877 злочинів, що на 25,1% більше 

відносно 2018 року. 
 

Розподіл злочинів за видами у 2019 році 
у % до підсумку 
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У 2019 році виявлено 5881 особу, яка вчинила кримінальні правопорушення, що 

на 0,6% більше, ніж у 2018 році. З кількості виявлених 27,4% осіб вже ставали на 

злочинний шлях, з них 65,4% мали незняту або непогашену судимість. Серед 

правопорушників 2,4% становили неповнолітні особи, 66,6% - молодь у віці 18-39 років.  
 

19,0 тис. 

потерпілих 

Унаслідок злочинних дій у 2019 році потерпіло 19,0 тис. 

осіб (на 1,7% більше, ніж у 2018 році), із числа яких 6,4 тис. – 

жінки. Найбільша кількість потерпілих – від крадіжок та 

грабежів (12,4 тис.) і від шахрайства (1,4 тис.). 
 

Внаслідок злочинних діянь загинули 392 особи (на 19,5% більше, ніж у 

2018 році), з них  31 особа – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних 

ушкоджень, 40 осіб – у результаті умисних вбивств. 
 

У дорожньо-транспортних пригодах, за наслідками яких були відкриті 

кримінальні провадження, на території області постраждали 763 особи (на 3,5% менше 

порівняно з 2018 роком), з яких 189 осіб – загинули. 
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