
ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСТАВИН ДТП
Пояснення надав:

1) Прізвище, ім’я, по-батькові: ________________________________________________________________
2) Місце реєстрації: ___________________________________________________________________________
3) Місце проживання/знаходження: _________________________________________________________
4) Телефон:______________________________________________________________________________

Інформація про дорожньо-транспортну пригоду:
1) Дата настання події: «____» ______________ 201__ р.
2) Місце настання події: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВІДПОВІДІ

Звідки  і  в  якому  напрямку  ви
рухались?

Яким  транспортним  засобом
(надалі – ТЗ) Ви керували?

Чи були в ТЗ пасажири (якщо так,
то  вказати  їх  дані  –  ПІБ,  місце
проживання, телефон)?

Чи  відповідав  вимогам  Правил
дорожнього  руху  технічний  стан
Вашого ТЗ?

Яким  був  стан  дорожнього
покриття  (мокрий,  сухий,  вкрите
снігом, інше)?

Чи були на проїзній частині суттєві
вибоїни  та  чи  вплинули  вони  на
настання ДТП?

Які  дорожні  знаки  були
встановлені  по  ходу  руху  Вашого
ТЗ  на  ділянці  дороги,  де  сталася
ДТП?

У  якій  смузі  Ви  рухались  до
настання ДТП?

З  якою  швидкістю  ви  рухались?
(км/год.)
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Які  ТЗ  рухались  попереду  Вас  у
сусідніх смугах та за Вами і на якій
відстані?

Які  наміри  були  у  Вас  щодо
подальшого  руху,  хто  заважав  чи
створював перешкоди у русі і яким
чином?

Чи  вмикали  Ви  попереджувальні
сигнали у разі виконання маневру
та  на  якій  відстані  до  початку
маневру, місця зіткнення?

Коли  і  де  та  на  якій  відстані  Ви
помітили  небезпеку  для  руху  з
якою  у  подальшому  сталося
зіткнення?

Що  ви  можете  сказати  про
швидкість  та  напрямок  руху  ТЗ,  з
яким сталося зіткнення?

З якою причини сталося ДТП?

Що заважало Вам при керуванні ТЗ
(Погодні  умови,  пасажири,
технічний стан ТЗ)?

Чи  застосували  Ви  гальмування
щоб уникнути зіткнення?

Які  інші  заходи  Ви  вчиняли  щоб
уникнути ДТП?

Якими  частинами  контактували
між  собою  автомобілі  під  час
зіткнення?

Чи  згодні  Ви  з  попереднім
рішенням ДАІ і  чи не будете його
оскаржувати?

Чи мав Ваш автомобіль до цієї ДТП
інші  ушкодження  (якщо  так,  то
вказати які)?

Чи  були  свідки  ДТП,  які  можуть
підтвердити  описані  Вами
обставини (якщо  так – зазначити їх
П.І.Б., адресу, телефон)?

«____»__________ 201__р. __________________________                            __________________________
                             (П.І.Б.)                                                                                       (підпис)


