
 
___ грудня ______ р. 

 

 

 

Позивач:  

 

 

 

Відповідач: 

 

До __________________ районного суду м. _________ 

як адміністративного суду 

  

__________________________, який мешкає за адресою:     6______, 

м. ________, вул. __________, буд. ____, кв. ___,  

тел. ___________ 

 

Управління Державної автомобільної інспекції УМВС України в 

_____________ області 

Адреса: ______, м. _________, вул. ________________, ___ 

 

 

 Ціна позову: позов немайнового характеру 

 

Позовна заява 

 

___ грудня _____ року повертаючись з відрядження, транспортний засіб, а саме легковий 

автомобіль Daewoo _______ (ДЕУ _________, державний номер: __________, належить мені на праві 

приватної власності і керувався мною, було зупинено інспектором ДАІ на вул. _________ м. _____________ 

. 

Інспектор ДАІ повідомив, що мною порушено п. 12.4. Правил дорожнього руху, затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України № 1306 від 10.10.2001 р., в якому зазначено, що у населених 

пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 60 км/год. 

На моє прохання надати показники пристрою фіксації швидкості руху транспортних засобів (надалі 

– «радар»), інспектор надав радар, на екрані якого була зафіксована швидкість _____ км/год та відображено 

час фіксації ___ год. ___ хв. Я зазначив, що рухався зі швидкістю ____ км/год, що може підтвердити свідок 

– _____________________, який знаходився зі мною у транспортному засобі. Отже, порушення 

швидкісного режиму руху місця не мало. 

Інспектор цієї інформації до уваги не прийняв, зазначив, що  радар працює коректно, але 

документів, підтверджуючих його державну повірку не надав. Він видав Постанову ___ № ______ по справі 

про адміністративне правопорушення від _________ р. (надалі – «Постанова»). 

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 4, 6, 18, ч. 2 ст. 19, 105, 106 КАС України, ч. 4 ст. 

14 ЗУ «Про дорожній рух», 

 

ПРОШУ: 

 

- скасувати Постанову ___ № _________ по справі про адміністративне правопорушення від 

__________ р. 

- стягнути з відповідача судові витрати у сумі 

______(______________________________________________)___________ грн. 

 

Додатки: 

 

1. Дві копії Постанови ___ № __________ по справі про адміністративне правопорушення від 

___________ р. 

2. Дві копії Протоколу серії ___ № _________ про адміністративне правопорушення від 

_____________ р. 

3. Дві копії паспорту громадянина України _______________________. 

4. Дві копії ідентифікаційного коду громадянина України ______________________. 

5. Два примірники позовної заяви. 

6. Квитанція про сплату судових витрат 

 

 

 

 

______________ р.      ____________     ____ПІБ____. 

            (підпис) 


