
Довідка 
 

щодо стану аварійності та основні причини скоєння ДТП 

на території Дніпровського району міста Києва 

за 9 місяців 2013 року 

 

За 9 місяців 2013 року на триторії Дніпровського району міста Києва 

трапилося 129 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими (проти 129 

торік), внаслідок яких 8 осіб  загинуло і 158 отримали травми, (в 2012 році 

внаслідок ДТП загинуло 19 осіб та 156 отримали травми), та 3123 

автопригоди з матеріальними збитками, зниження складає 2,5%. 

За вини пішоходів у районі трапилося 23 пригоди, внаслідок яких 2 

особи загинуло та 21 отримали травми.   

Однією з причин виникнення автопригод є грубі порушення Правил 

дорожнього руху  його  учасниками,  а  саме:  

 керування транспортним засобом у стані сп’яніння - 55 ДТП з 

матеріальними збитками, у тому числі 10 з постраждалими, де 1 особа 

загинула та 18 травмовано (у 2012 році –  6 з постраждалими, де 8 осіб 

травмовано);      

 перевищення  безпечної швидкості  руху  - 128 ДТП з матеріальними 

збитками, у тому числі 3 з постраждалими, де 5 осіб травмовано (у 2012 році 4 

з постраждалими, де 10 осіб було травмовано);      

 порушення правил проїзду перехресть - 175 ДТП з матеріальними 

збитками, 5  пригод з постраждалими, де 6 осіб отримали травми (у 2012 році 

6 з постраждалими, де 10 осіб травмовано);        

 порушення правил проїзду пішохідних переходів - 18 ДТП з матеріальними 

збитками, 11 пригод з постраждалими, де 11 осіб отримали травми (у 2012 

році 14 з постраждалими, де 16 осіб травмовано);          

З початку року особовим складом підрозділу було виявлено  8372 

порушення ПДР (проти 7140 торік), у тому числі: 

Найменування 2013 2012 

Пішодами 392 136 

Водіями 7980 7379 

Керування в нетверезому стані 629 592 

Перевищення встановленої швидкості 3294 3287 

Порушення правил проїзду пішохідних переходів         579 402 

Порушення правил проїзду перехресть                            241 125 



 

На підставі проведеного аналізу на території Дніпровського району 

міста Києва визначено 25 місць концентрації дорожньо – транспортних 

пригод. Найбільш аварійними ділянками на території Дніпровського району 

міста Києва залишаються: 

Найменування 2013 2012 

Харківське  шосе, 7-9,8-12 5 3 

бульвар Перова-вул. А.Навої 4 5 

вул. Малишка, 1,3,2,4 3 1 

площа Ленінградська 4 3 

бул Перова – вул. Кібальчича  5 5 

проспект Миру, 7-9 3 1 

За поточний період 2013 року сталося 16 дорожньо-транспортних 

пригод, в яких учасниками ДТП стали 17 дітей віком до 18 років ( порівняно з 

минулим роком кількість ДТП зросла – 12 ДТП, 12 дітей травмовано у 2012 

році).  Так, з них: учнів шкіл нашого району – 7 (СЗШ № 188, СШ № 30, 

школа-інтернат № 18, СЗШ № 201, СЗШ№ 146, СЗШ №4, СЗШ № 184); учнів 

шкіл  

 

Начальника ВДАІ  Дніпровського РУ  
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