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Експерту з дослідження обставин і
механізму дорожньо-транспортних пригод
Петрову Івану Івановичу
Захисника Сидорової І.П. - особи, що притягається до
адміністративної відповідальності за ст.124 КУпАП
адвоката Тимошенко В.В.
ЗАЯВА
про надання письмового висновку експерта з
дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортної пригоди
Шевченківським районним судом м. Києва розглядаються адміністративні матеріали
відносно Сидорової І.П. щодо притягнення її до адміністративної відповідальності за ст.124
КУпАП у зв’язку із дорожньо-транспортної пригодою, яка мала місце 05.03.2016 року о
11:05 годині на вул. Дегтярівській, 21 м. Києва.
Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення АП2 №123466 від
05.03.2016 року: «м. Київ, вул.Дегтярівська, 21, 05.03.2016 р. о 11:05 по вул. Дегтярівська
водії Сидорова І.П.., керуючи автомобілем BMW днз АА1234НН під час обгону на
регульованому перехресті, не надав дорогу автомобілю Toyota днз АА3445МК, при цьому не
дотримався безпечної дистанції та швидкості, що призвело до зіткнення та пошкодження
авто (обох) та до матеріальної шкоди автомобіль Toyota здійснював розворот на перехресті».
Відповідно до пояснень водія автомобіля Toyota RAV4 реєстраційний номер
АА3445МК Петрової П.П.., вона призупинилася у крайній лівій смузі свого напрямку,
переконалася у відсутності зустрічних засобів та почала виконувати розворот, після чого
відчула удар у ліве переднє крило. Після повної зупинки побачила, що відбулося зіткнення з
автомобілем BMW. На її думку цей автомобіль (BMW) намагався обігнати її автомобіль з
іншої смуги.
Відповідно до пояснень водія автомобіля BMW реєстраційний номер АА1234НН
Сидорової І.П. вона рухалась по свої полосі руху, коли побачила, що з крайнього правого
положення її полоси руху почав здійснювати розворот автомобіль Toyota в результаті чого
сталося зіткнення транспортних засобів.
Враховуючи те, що для вирішення питань, необхідних для надання правової допомоги
особі, необхідні спеціальні знання в області авотехнічних досліджень, керуючись
положеннями ст.ст.251, 268, 271 КУпАП, ст.20 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність»,
ПРОШУ:
Провести дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортної пригоди, яка
мала місце 05.03.2016 року о 11:05 годині на вул. Дегтярівській, 21 м. Києва та відповісти на
наступні запитання:
1) Чи є технічно спроможними, пояснення водія автомобіля Toyota RAV4
реєстраційний номер АА3445МК Петрової П.П. про обставини та механізм
пригоди?
2) Чи є технічно спроможними, пояснення водія автомобіля BMW 116i
реєстраційний номер АА1234НН Сидорової І.П. про обставини та механізм
пригоди?
3) Як, відповідно до положень Правил дорожнього руху України, повинні були діяти
водії – учасники вищевказаної ДТП у даній дорожній ситуації?
4) Чи мала водій автомобіля BMW реєстраційний номер АА1234НН Сидорова І.П.
технічну можливість уникнути ДТП шляхом виконання вимог Правил дорожнього
руху України у даній дорожній ситуації?

5) Дії кого з водіїв – учасників даної ДТП, з технічної точки зору, знаходяться у
причинному зв’язку із дорожньо-транспортною пригодою?
Для відповіді на поставлені запитання експертові надаються наступні
документи:
- копії матеріалів адміністративної справи 761/3211/2016 відносно Сидорової І.П. за
ст.124 КУпАП;
- зібрані адвокатом відомості та матеріали (пояснення водія Сидорової І.П., акт огляду
місця ДТП з додатками, масштабна схема місця ДТП, фотознімки з місця пригоди,
роздруківки технічних параметрів транспортних засобів);
Право брати до уваги, збирати та використовувати необхідні довідкові
матеріали, інформаційні джерела, їх інформативність,
відповідність вимогам
законодавства та технічним вимогам, з метою проведення дослідження, залишається
за експертом.

Адвокат

Тимошенко В.В.

