
 
____________ р. 

 

 

Позивач:  

 

 

 

 

Відповідач: 

До __________________ районного суду м. _________ 

як адміністративного суду 

  

__________________________, який мешкає за адресою:     

6______, м. ________, вул. __________, буд. ____, кв. ___,  

тел. ___________ 

 

 

Інспектор ДПС Управління Державної автомобільної інспекції 

УМВС України в ____________________ області 

______ПІБ________ 

Адреса роботи: ________, м. ________, вул. ________, ___ 

тел. ___________ 

 

 Ціна позову: позов немайнового характеру 

 

 

Позовна заява 

 

_____ травня __________ року транспортний засіб, а саме: легковий автомобіль _____________ (державний 

номер: ВМ 0854 АЕ), який керувався мною – громадянином України ____________ПІБ____________ (паспорт серії 

____ № ________, виданий _________________________________), рухався по вул. ____________. 

Для виконання маневру, а саме: здійснення повороту ліворуч на вул. ________________, я, на виконання 

вимог п. 10.4. Правил дорожнього руху, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1306 від 10.10.2001 

р. (надалі також – «Правила»), завчасно зайняв відповідне крайнє положення на проїзній частині. 

У п. 16.6. Правил, зокрема, зазначено, що повертаючи ліворуч при зеленому сигналі основного світлофора, 

водій нерейкового транспортного засобу повинен надати дорогу транспортним засобам, що рухаються в зустрічному 

напрямку прямо або повертають праворуч. 

Пункт 16.8. Правил встановлює обов’язок водія, який виїхав на перехрещення проїзних частин згідно із 

сигналом світлофора, що дозволяє рух, виїхати у наміченому напрямку незалежно від сигналів світлофора на виїзді. 

Отже, я зайняв крайнє ліве положення на проїзній частині, надав дорогу транспортним засобам, що рухались 

прямо або повертали праворуч, і тільки потім повернув ліворуч на жовтий сигнал світлофора, оскільки на виконання 

вимог п. 16.8. Правил, я повинен був закінчити маневр, щоб не перекривати проїжджу частину іншим учасникам 

дорожнього руху. 

Але, на вул. __________________ мій автомобіль було зупинено інспектором ДАІ 

________________________, який повідомив мені, що я повертав на червоний сигнал світлофора, що є порушенням ч. 

2 ст. 122 КУпАП, про що інспектором було видано Постанову (серія ___ № __________) по справі про 

адміністративне правопорушення від ___________________ р. 

У автомобілі разом зі мною перебував _______________________, що може підтвердити, що я виїхав на 

вищезазначене перехрестя на зелений сигнал світлофора, а закінчував поворот на жовтий. 

 

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 серія ____ № ______________ по справі про адміністративне правопорушення від 

____________ р. 

 

 

 

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 для направлення сторонам спору 

6. Квитанція про сплату судових витрат 

 

 

 

______________ р.         ____________     ____ПІБ____. 

              (підпис) 


