
До: ____________ суду міста __________________ 

Адреса: ____________________________________ 

Електронна адреса: __________________________ 

ПОЗИВАЧ: 

ПІБ _______________________________________ 

Адреса реєстрації: 

___________________________________________ 

Паспорт серії ________________________________ 

РНОКПП: __________________________________ 

Адреса для листування: 

____________________________________________ 

тел. ________________________________________ 

ВІДПОВІДАЧ: 

ПІБ _______________________________________ 

Проживає за адресою: 

___________________________________________ 

Паспорт серія та № _____________ або невідомо  

РНОКПП: _____________ або невідомо  

 

Ціна позову ___________________, 00 грн. 

Судовий збір: __________________ грн.  

            Справа №______________________; 

                                                      Суддя: ______________________________________ 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

Про відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП  

    

  

 _______________________ року о _______ год. у м. _____________ по вул. 

______________________, біля буд. № ___, відповідач ______________, керуючи 

автомобілем _____________________ н.з. ______________ , під час ______________, не 

переконався у безпечності свого маневру, допустив зіткнення з моїм автомобілем 

_________________ н.з. ____________ (який належить мені, ПІБ____________) під _____ 

керуванням, який рухався ___________________. Внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди транспортний засіб ______________ н.з. ___________, який належить _____, ПІБ  

_____________, отримав ________ пошкодження, чим мені було завдано матеріальний 

збиток відповідачем ______________. Підтвердженням вини _____________ є постанова 

_________________ суду м. _____________ від ________________ року  по справі про 

адміністративне правопорушення № _______________ де його визнано винним у вчинені 

правопорушення передбаченого статтею ____ КУпАП (Додаток 1). 

 Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мій транспортний засіб 

(__________________ н.з. __________) зазнав __________________ пошкоджень. 

Транспортний засіб (__________________ н.з. __________) який отримав 

________________ пошкодження, для _____, ПІБ_____________, та для моєї родини є 

_________________ і складає значну цінність. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, 

зазначений транспортний засіб, який складає для мене значну цінність, опинився в 

непридатному для використання стані та потребує відповідного ремонту, який коштує 

___________,00 грн. (___________________гривень, 00 копійки), що підтверджується 

висновком експертного автотоварознавчого дослідження від _______________ р. (копія 

калькуляції вартості відновлювального ремонту транспортного засобу додається).  

 Виходячи з вищезазначеного та з урахуванням того, що мій транспортний засіб 

___________________ н.з. _______________ складає для мене значну цінність, я, ПІБ 



_____________________, наполягаю на відшкодуванні мені суми вартості ремонту мого 

транспортного засобу, який складає ___________,00 грн. (____________________, 00 

копійки).   

 Вартість ремонту транспортного засобу ________________ н.з. ___________, 

ідентифікаційний номер (VIN) _________________ в наслідку пригоди, що сталася 

____________ року, складає: _____________, 00 грн.  

(__________________________гривень, 00 копійки), що підтверджується проведеною 

незалежною оцінкою визначення вартості ремонту транспортного засобу (копія 

калькуляції вартості відновлювального ремонту транспортного засобу додається) та 

_______ грн. 00 коп. (______________ гривень, 00 копійок) за експертну  оцінку завдану 

збитків від ______________ р. (копія квитанції №________ додається).  

 Мною, ПІБ______________, було надіслано досудову вимогу (копія досудової 

вимоги та копія фіскального чеку про надсилання досудової вимоги до 

_________________ додається) з вимогою сплатити мені, ______________, суму 

матеріальних збитків в досудовому порядку які були понесені внаслідок ДТП (справа 

№___________________), винуватцем якого є ______________ та витрат на правову 

допомогу, проте відповіді на досудову вимогу від ___________________, не надходило, 

вважаю, що _________________, своїми діями ухиляється від сплати суми матеріальних 

збитків. Додатково повідомляю, що в телефонному режимі ___________________, 

відмовляється від сплати вищевказаних матеріальних збитків та витрат на правову 

допомогу.  

Звертаю увагу суду на те, що місце заподіяння шкоди моєму транспортному 

засобу _____________ н.з. __________ є місце вчинення ДТП, за адресою: м. 

_____________, вул. ___________, біля буд. №__ (зазначена адреса відповідає 

юрисдикції _________________ суду м. _________________).   

Відповідно до ч. 6 статті 28 ЦПК України: Позови про відшкодування шкоди, 

заподіяної майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред’являтися також за 

місцем заподіяння шкоди. 

Позовні вимоги обгрунтовуються наведеними нижче матеріальними нормами права.  

 

Обгрунтування: 

Згідно статті 1166 Цивільного кодексу України майнова шкода, завдана 

неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам 

фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної 

особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.  

 Згідно статті 1192 Цивільного кодексу України, з урахуванням обставин справи суд 

за вибором потерпілого може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її 

в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або 

відшкодувати завдані збитки у повному обсязі. 

Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно 

до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, 

необхідних для відновлення пошкодженої речі. 

У відповідності до п.2 Постанови Пленуму Верховного Суду України №6 від 

27.03.1992 «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про 

відшкодування шкоди» розглядаючи позови про відшкодування шкоди, суди повинні мати 

на увазі, що відповідно до статей 440 і 450 ЦК шкода, заподіяна особі і майну 

громадянина або заподіяна майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному 

обсязі особою, яка її заподіяла, за умови, що дії останньої були неправомірними, між ними 

і шкодою є безпосередній причинний зв'язок та є вина зазначеної особи, а коли це було 

наслідком дії джерела підвищеної небезпеки, незалежно від наявності вини. 

Відповідно до положень ст.ст. 1187, 1188 ЦК України шкода, яка завдана джерелом 

підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі 


