
УДК 618.31.05 

 

СТАН АВАРІЙНОСТІ НА АВТОШЛЯХАХ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

Сусметов О. С. 

Науковий керівник -  доц., к.т.н. Кашканов В.А. 

 

 

Аналіз аварійності засвідчує, що головними причинами дорожньо-

транспортних пригод є грубе ігнорування вимог Правил дорожнього руху, а 

саме: перевищення швидкості, порушення правил маневрування та проїзду 

перехресть, обгону та виїзду на зустрічну смугу та, безперечно, керування 

транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Своєчасне 

припинення таких порушень у більшості випадків дозволяє запобігти 

дорожньо-транспортним пригодам з тяжкими наслідками. 

Займаючи одинадцяте місце в Україні по території (26,5 тис. км2), 

Вінницька область на сьогодні, як і в минулі роки, має одну з найбільших 

протяжності автомобільних доріг загального користування – 9,5 тис.км. Це 2 

місце серед регіонів України. Дороги з твердим покриттям становлять 

9,0тис.км або 95% загальної протяжності. Найбільшу питому вагу в дорогах з 

твердим покриттям займають чорне шосе і чорні гравійні дороги – 38%, 

майже п'яту частину становлять автодороги з цементобетонним та 

асфальтобетонним покриттям, на бруківку (включаючи булижні) 

приходиться 18% автодоріг з твердим покриттям.  

Мережа автомобільних доріг у Вінницькій області загального 

користування становить 9519,2км в тому числі:  

- державні автомобільні дороги - 784,5км, з яких 361,4км - міжнародні 

автодороги; 423,1км - регіональні автодороги;  

- територіальні автодороги - 1844,3км; 

- обласні автодороги -2859,0км; 

- районні автодороги - 4031,4км. 

Україна по коефіцієнту транзитності своєї території займає перше місце в 

Європі (а Вінницька область – 1 місце в Україні). Щільність доріг одна з 

найбільших в Україні і складає 356 км на 1000км2 території. 

Станом на 15.12.2009 року в області нараховувалось 244541 одиниць 

автотранспорту: 194158 – легкових автомобілів, 8380 – вантажних; 204020 

одиниць автотранспорту використовують бензин, 32917 – дизпаливо, 7594 – 

стиснений природний газ і бензин.  

З загальної кількості автотранспортних засобів 46324 мають вік до 3 років 

(18,9%), 17807 – від 3,1 до 5 років (7,4%), 27669 – від 5,1 до 10 років (11,3%) 

та 152741 – більше 10 років (62,4%). 
  

 



 


