
 

 

 Додаток  

до Інструкції щодо заповнення 

повідомлення про дорожньо-

транспортну пригоду 

 

Типові схеми 

 дорожньо-транспортних пригод  

 

 

Цей документ визначає порядок застосування типових схем дорожньо-

транспортних пригод та розподілу відповідальності учасників дорожньо-

транспортної пригоди за заподіяну ними шкоду під час розгляду документів 

про дорожньо-транспортні пригоди, оформлені без участі уповноважених на 

те працівників міліції. 

 

1. На підставі аналізу інформації, яка знаходиться у Повідомленні про  

дорожньо-транспортну пригоду (далі - Повідомлення), пунктів 12, 13 

лицьової сторони одного чи обох учасників дорожньо-транспортної пригоди 

(далі - ДТП), страхова організація (далі – Страховик) або Моторне 

(транспортне) страхове бюро України (далі – МТСБУ) приймає рішення про 

те, до якого виду відноситься дана ДТП: 

- ДТП, що скоєні під час руху транспортних засобів в одному напрямку; 

- ДТП, що скоєні під час руху транспортних засобів у зустрічних 

напрямках; 

- ДТП, що скоєні під час руху транспортних засобів під кутом один до 

одного; 

- ДТП, що скоєні під час руху транспортних засобів заднім ходом; 

- ДТП, що скоєні під час наїзду на нерухомий транспортний засіб. 

2. У випадку виявлення суперечностей в обставинах, зазначених у 

пункті 12 Повідомлення і в схемі ДТП, наведеної у пункті 13 Повідомлення, 

рішення приймається Страховиком чи МТСБУ в сукупності інформації, 

зазначеної у пунктах 12, 13 Повідомлення.  

3. За наявності значних суперечностей, що не дозволяють однозначно 

віднести ДТП до одного із зазначених типів, Страховик чи МТСБУ мають 

зробити висновок про неможливість застосування Типових схем та провести 

додаткове розслідування.  

За умови відсутності підстав для відмови у виплаті страхового 

відшкодування, у разі, якщо страховиком чи відповідно МТСБУ за 

результатами додаткового розслідування не встановлено вину жодної з осіб у 

скоєнні ДТП, що спільно склали повідомлення про ДТП, а також у разі 
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встановлення страховиком чи МТСБУ обопільної вини таких осіб страхове 

відшкодування (регламентна виплата), за умови, що ступінь вини таких осіб 

не встановлено судом, сплачується страховиком чи відповідно МТСБУ у 

розмірі 50 відсотків від розміру страхового відшкодування (регламентної 

виплати), яке було б сплачене страховиком чи МТСБУ у разі відсутності 

вини такої особи. 

4. Встановивши вид ДТП, Страховик чи МТСБУ визначає місце 

початкового удару (первинного контакту) на обох транспортних засобах (далі 

-ТЗ) (пункт 10 Повідомлення), і зіставляє його з видом ДТП, а також з 

характером і переліком видимих пошкоджень на ТЗ (пункт 11 

Повідомлення). 

5. Після з'ясування всіх обставин, зазначених у пунктах 1, 2, 4 цих 

Правил, Страховик чи МТСБУ має вибрати конкретну Типову схему ДТП із 

відповідного розділу.  

У випадку, якщо у вибраному розділі приведена ситуація в цілому 

відповідає обставинам ДТП, що розглядається, і схема, наведена у 

Повідомленні, в цілому співпадає з Типовою схемою ДТП, Страховик чи 

МТСБУ приймає рішення про розподіл відповідальності у відповідності до 

вказаної в схемі інформації. 

6. Визначення (розподіл) цивільно-правової відповідальності учасників 

ДТП здійснюється на підставі комплексного аналізу всіх обставин 

конкретного ДТП, наявних у матеріалах справи по даному випадку. 

7. Порядковий номер Типової схеми ДТП складається із цифр, які 

визначають: 

- номер розділу в залежності від виду ДТП;  

- номер Типової схеми ДТП в розділі. 

8. У пункті «Висновки» Типових схем зазначається розділ Правил 

дорожнього руху (далі-ПДР), пункт якого порушено (у випадку взаємної 

відповідальності учасників ДТП, номери розділів ПДР, що порушені). 

9. Приклади схем, а також номери підпунктів пункту 12 Повідомлення, 

що зазначені для кожної Типової схеми ДТП, можуть бути використані 

Страховиком чи МТСБУ для ідентифікації Типової схеми ДТП.  

10. Відсутність позначок у підпунктах пункту 12 Повідомлення, а також 

неповна відповідність схеми ДТП, зазначеної у пункті 13 Повідомлення 

прикладу схеми із цих Типових схем, не може бути безумовною причиною 

неможливості застосування відповідної  Типової схеми ДТП. 

Типові схеми ДТП і ступінь відповідальності учасників ДТП  

Умовні позначки у типових схемах ДТП: 

«А», «В» − учасники ДТП (транспортні засоби учасників  ДТП); 

Розподіл відповідальності = «0» − зазначений учасник ДТП не несе 

відповідальності за шкоду, заподіяну у результаті ДТП; 
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Розподіл відповідальності = «1» − цей учасник ДТП порушив 

відповідні вимоги ПДР, що стало основною причиною скоєння ДТП, і несе 

повну відповідальність за шкоду, заподіяну у результаті ДТП; 

Розподіл відповідальності = «1/2» − обидва учасники ДТП порушили 

відповідні вимоги ПДР, що стало основною причиною скоєння ДТП, і несуть 

відповідальність за шкоду, заподіяну у результаті ДТП в рівних частках. 

 

 

Транспортні засоби учасників ДТП: 

 

  і    

 

- учасники ДТП не відповідальні за скоєння ДТП; 

 

  і    

 

- учасники ДТП відповідальні за скоєння ДТП; 

 

 і     

 

- учасники ДТП  відповідальні за скоєння ДТП у 

рівних частках. 

 

Інші позначки: 

 

 
 

- транспортний засіб, не учасник ДТП; 

 

 
 

- напрямок руху транспортного засобу; 

 

 
 

- місце первинного контакту; 

 

 
 

- світлофор (сигнал відповідного кольору, відмічено знаком «Х» 

або стрілкою); 

 

- перешкода на проїзній частині. 
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I. Дорожньо-транспортні пригоди, що скоєні при русі транспортних 

засобів в одному напрямку 

 
Схема № 1.1 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

1) При перестроюванні або об'їзді перешкоди «В» 

не надав дорогу «А», що рухався прямо і попутно 

праворуч або ліворуч від нього.  

2) При одночасному перестроюванні «А» і «В», 

«В» не надав дорогу «А», що перестроювався 

праворуч від нього. 

«В» порушив 

правила 

маневрування 

(Розділ 10 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

9 

10 

 
0 1 

Приклади схем 
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Схема № 1.2 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«А» і «В» рухалися прямо в одному напрямі. 

«А» рухався попереду «В». 

Через різницю швидкостей руху ТЗ «В» скоїв 

зіткнення з «А». 

Увага! Розподіл відповідальності в даній схемі не 

залежить від типу ТЗ, що брав участь в ДТП, і 

ділянки дороги, на якій сталося зіткнення (проїзна 

частина, узбіччя, розділювальна смуга або лінії 

розмітки, що позначає межу смуги руху). 

«В» не 

витримав 

безпечну 

дистанцію 

(Розділ 13 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

8 

12 

13 

 

 

0 

 

 

1 

Приклади схем 
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Схема № 1.3
1
 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

1) Перед поворотом ліворуч або розворотом «В» 

не зайняв крайнє ліве положення і здійснив 

зіткнення з «А», що рухається прямо ліворуч від 

нього або повертає ліворуч з крайнього лівого 

положення або з трамвайних колій попутного 

напрямку, розташованих на одному рівні з 

проїзною частиною.  

2) Аналогічна оцінка дій «А» і «В» 

застосовується і при відповідних маневрах 

праворуч.  

3) «B» здійснював поворот ліворуч з крайньої 

лівої смуги проїзної частини. «А» здійснював 

поворот ліворуч з трамвайних колій попутного 

напряму, розташованих на одному рівні з 

проїзною частиною. 

«В» порушив 

правила 

маневрування 

(Розділ 10 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

10 

12 

13 
 

 

0 1 

Приклади схем 

  

  

                                                 
1
 У схемах 1.3, 1.4, 1.5 під «В» розуміється транспортний засіб, який за своїми габаритами або через інші причини може 

виконати поворот  з дотриманням вимог п. 10.4. ПДР 
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Схема № 1.4 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«А» здійснював поворот ліворуч з крайньої лівої 

смуги проїзної частини. «B» рухався по 

трамвайних коліях попутного напрямку, 

розташованих на одному рівні з проїзною 

частиною, за наявності знаку 5.16 (5.16 – 5.20) або 

здійснював з них поворот ліворуч. 

«В» порушив 

правила  

розташування 

на проїзній 

частині 

(розділ 11 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

 

 

13 

 

 

0 1 

Приклади схем 

  

Схема № 1.5 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«B» здійснював поворот ліворуч з трамвайних 

колій попутного напрямку, розташованих на 

одному рівні з проїзною частиною, за наявності 

знаку 5.16 (5.16 – 5.20). А перед поворотом 

ліворуч не зайняв крайню ліву смугу. 

«А» порушив 

правила 

маневрування, 

(Розділ 10 ПДР)  

«В» порушив  

правила  

розташування 

на проїзній 

частині (Розділ 

11ПДР). 

 

«А» «В» «А» «В» 

 

13 

 
1/2 1/2 

Приклади схем 
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Схема № 1.6 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«А» і «В» здійснювали поворот праворуч. При 

цьому, «А» – із смуги гальмування, а «В» – з 

крайньої правої смуги. 

«В» порушив 

правила 

маневрування 

(Розділ 10 ПДР) 

«А» «В» «А» «В» 

12 0 1 

Приклади схем 

 

 

Схема № 1.7
2
 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«B» при завершенні обгону зробив дотичне 

зіткнення з «А», що рухався без збільшення 

швидкості. 

«В» не 

дотримався 

безпечного 

інтервалу 

(Розділ 13 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

9 

11 
0 1 

Приклади схем 

  

                                                 
2
 На схемах 1.7 - 1.11 наявність або відсутність  розмітки на проїзній частині не впливає на розподіл відповідальності. 
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Схема № 1.8 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«B» приступив до обгону (випередження) 

транспортного засобу, що рухається в попутному 

напрямку, не переконавшись, що «А» вже почав 

обгін (випередження) «B» 

«В» порушив 

правила 

маневрування, 

обгону 

(Розділи 10,  

14 ПДР). 

 

«А» «В» «А» «В» 

 

9 

11 

 

0 1 

Приклади схем 

 

 

Схема № 1.9 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«B» збільшив швидкість, не пропускаючи вперед 

«А», що його обганяє, або став зменшувати 

безпечний інтервал, внаслідок чого сталося 

зіткнення транспортних засобів. 

«В» порушив 

правила 

обгону 

(Розділ 14 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

9 

11 

 

0 

 

1 

Приклади схем 
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Схема № 1.10 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«B» розпочав обгін «А», який знаходився в процесі 

обгону, об'їзду або перестроювання. 

«В» порушив 

правила 

обгону 

(Розділ 14 

ПДР).  

 

«А» «В» «А» «В» 

9 

11 

 

0 

 

1 

Приклади схем 

 

 

Схема № 1.11 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«B» виїжджав з місця стоянки (зупинки) і не 

надав дорогу «А», який рухався по своїй смузі. 

«В» порушив 

правила 

маневрування 

(Розділ 10 

ПДР). 
 

«А» «В» «А» «В» 

 
 

2 

 

 

0 1 

Приклади схем 
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II. Дорожньо-транспортні пригоди, що скоєні при русі транспортних 

засобів у зустрічних напрямках 
 

 

Схема № 2.1 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

1) «А» рухався прямо по своїй смузі руху. «B» 

рухався назустріч, виїхавши на смугу руху, 

призначену для зустрічного руху, і тим самим 

здійснив зіткнення з «А».  

2) «А» рухався по крайній правій смузі дороги, 

що має три смуги руху. «B» виїхав на цю смугу, 

здійснивши тим самим зіткнення з «А».  

3) «А» рухався по трамвайних коліях попутного 

напрямку, коли всі смуги для руху були зайняті. 

«B» виїхав на трамвайні колії зустрічного 

напрямку, коли всі смуги для руху були зайняті. 

Увага! Схема застосовується, у тому числі в 

ситуаціях, коли дорожня розмітка не нанесена або 

невиразна 

«В» порушив 

правила  

розташування 

на проїзній 

частині (Розділ 

11 ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

14 0 1 

Приклади схем 
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Схема № 2.2 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

1) «А» виїхав на смугу зустрічного руху при обгоні 

транспортного засобу на нерегульованому 

перехресті при русі по дорозі, що не є головною, 

або на регульованому перехресті, де здійснив 

зіткнення з «В».  

2) «А» здійснював обгін транспортного засобу, 

який у свою чергу здійснював обгін або об'їзд 

перешкоди і в процесі маневру здійснив зіткнення з 

«В», що рухався у зустрічному напрямку.  

3) «А» здійснював обгін рухомого транспортного 

засобу в кінці підйому, або на інших ділянках 

дороги з обмеженою видимістю, або не 

переконався в безпеці обгону при зустрічному 

роз'їзді і здійснив зіткнення з «В», що рухався у 

зустрічному напрямку. 

«А» порушив 

правила 

обгону 

(Розділ 14 

ПДР) 

«А» «В» «А» «В» 

11 

14 

 

1 

 

0 

Приклади схем 
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Схема № 2.3 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«B» рухався на спуск і не надав дорогу «А», що 

об'їжджав перешкоду і рухався на підйом при 

наявності дорожніх знаків 1.6 «Крутий підйом» і 

1.7 «Крутий спуск», а також на гірських дорогах 

«В» порушив 

правила 

зустрічного 

роз'їзду 

(Розділ 13,28 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

14 

15 
0 1 

Приклади схем 

 

 

Схема № 2.4 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«B» виїхав на смугу руху проїзної частини, 

напрямок руху по якій може змінюватися. 

«А» рухався по тій же смузі руху на дозволяючий 

сигнал реверсивного світлофора. 

«В» порушив 

правила  

розташування 

на проїзній 

частині  

(Розділ 11 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

14 

15 

 

0 

 

1 

Приклади схем 
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Схема № 2.5 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«А» і «В» рухалися по смузі руху проїзної 

частини, напрямок руху по якій може 

змінюватися, при вимкнених сигналах 

реверсивного світлофора, який розташований над 

смугою, позначеною розміткою 1.9. 

«А» та «В» 

порушили 

правила  

розташування 

на проїзній 

частині , 

сигналів 

регулювання 

дорожнього 

руху  

(Розділ 11,8 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

14 

15 

 

1/2 

 

1/2 

Приклади схем 

 

 

Схема № 2.6 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«А» та «В» рухалися назустріч один одному по 

середній смузі руху дороги, що має три смуги, або 

по розділювальній смузі. 

«А» та «В» 

порушили 

правила  

розташування 

на проїзній 

частині (Розділ 

11 ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

 

14 

15 

 

 

1/2 

 

 

1/2 

Приклади схем 
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Схема № 2.7 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

Під час руху у зустрічних напрямках на проїзній 

частині без дорожньої розмітки «А» та «В» не 

врахували ширини проїзної частини, габаритів 

транспортних засобів і безпечних інтервалів між 

ними, в результаті чого трапилась ДТП 

«А» та «В» 

порушили 

правила  

розташування 

на проїзній 

частині, 

дотримання 

інтервалу 

(Розділи 11,13 

ПДР). 

 

«А» «В» «А» «В» 

 

14 

 
1/2 1/2 

Приклади схем 

 

 

Схема № 2.8 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

Під час руху на ділянці дороги, що має 

заокруглення «В» не врахував дорожню 

обстановку, не обрав безпечної швидкості руху, не 

впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на 

зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з 

транспортним засобом, який рухався по своїй смузі 

руху. 

«В» порушив 

вимоги щодо 

вибору 

безпечної 

швидкості 

руху (Розділ 

12 ПДР). 

 

«А» «В» «А» «В» 

14 

15 
0 1 

Приклади схем 
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III. Дорожньо-транспортні пригоди, що скоєні при русі транспортних 

засобів під кутом один до одного 

 
 

Схема № 3.1 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«А» рухався на дозволяючий сигнал світлофора або 

регулювальника, а «В» – на заборонний. 

Увага! Схема застосовується незалежно від 

напрямку руху ТЗ 

«В» порушив 

вимоги 

сигналів 

регулювання 

дорожнього 

руху  

(Розділ 8 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

17 0 1 

Приклади схем 

 

 

Схема № 3.2 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«А» рухався праворуч у напрямку зеленої стрілки, 

розташованої поряд з червоним сигналом 

світлофора, не надавши дорогу «В», що рухався на 

зелений сигнал світлофора з іншого напрямку. 

«А» порушив 

вимоги 

сигналів 

регулювання 

дорожнього 

руху  

(Розділ 8 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

12 

17 

 

1 

 

0 

Приклади схем 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

17 

 

 

Схема № 3.3 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«А» рухався на дозволяючий сигнал світлофора або 

регулювальника, і не надав дорогу «В», що 

завершував рух через перехрестя. 

«А» порушив 

правила 

проїзду 

перехресть 

(Розділ 16 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

17 1 0 

Приклади схем 

 

 

 

Схема № 3.4 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

На перехресті нерівнозначних доріг «А» не надав 

дорогу «В», що рухався по головній дорозі. 

Увага! Схема застосовується, у тому числі, при 

русі ТЗ на жовтий миготливий сигнал світлофора, а 

визначення відповідальності не залежить від того, 

чи мав право «А» (за типом ТЗ) рухатися по даній 

смузі чи не мав. 

«А» порушив 

правила 

проїзду 

перехресть 

(Розділ 16 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

17 1 0 

Приклади схем 
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Схема № 3.5 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

На перехресті рівнозначних доріг «В» не надав 

дорогу «А», що наближався праворуч.  

 

«В» порушив 

правила 

проїзду 

перехресть 

(Розділ 16 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

16 

17 

 

0 

 

1 

Приклади схем 
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Схема № 3.6 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«А» рухався по дорозі, прилеглій до житлової зони 

або дворової території. «B»  виїжджав на цю дорогу 

з житлової зони або з дворової території. 

«В» порушив 

правила 

виїзду з 

прилеглої 

території 

(Розділ10 

ПДР)  

«А» «В» «А» «В» 

4 0 1 

Приклади схем 

  

Схема № 3.7 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«А» здійснював поворот ліворуч або розворот на 

перехресті (у тому числі на дозволяючий сигнал 

світлофора або регулювальника) і не надав дорогу 

«В», який рухався у зустрічному напрямку прямо 

або здійснював поворот праворуч. 

Увага! Наявність або відсутність знаків, а також 

тип ТЗ та їх розташування на проїзній частині не 

впливає на розподіл відповідальності. 

«А» порушив 

правила 

проїзду 

перехресть 

(Розділ 16 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

12 

13 

 
1 0 

Приклади схем 
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Схема № 3.8 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у 

 п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«B» виїжджав на дорогу, не використовуючи смугу 

розгону. «А» рухався по цій дорозі прямо. 

«В» порушив 

правила 

маневрування 

(Розділ 10 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

12 

16 
0 1 

Приклади схем 
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Схема № 3.9 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п.12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

На перехресті «А» повертав праворуч, знаходячись 

ліворуч від «B»,  при цьому «В» повертав ліворуч. 

Увага! У даній схемі під «А» і «В» розуміються 

транспортні засоби, які за своїми габаритами та 

можливостями можуть виконати поворот 

відповідно до пункту 10.4 ПДР. 

«А» і «В» 

порушили  

правила 

маневрування  

(Розділ 10 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

12 

13 

 
1/2 1/2 

Приклади схем 

 

 

Схема № 3.10 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«B» рухався прямо по смузі зустрічного руху і 

здійснив зіткнення з «А», який повертав ліворуч. 

«В» порушив 

правила 

обгону 

(Розділ 14 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

11 

13 

 
0 1 

Приклади схем 
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IV. Дорожньо-транспортні пригоди, що скоєні при русі транспортних 

засобів заднім ходом 

 
Схема № 4.1 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«B» рухався заднім ходом.  

«А» стояв або рухався вперед. 

«В» порушив 

правила 

маневрування 

(Розділ 10 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

2 

4 

 
0 1 

Приклади схем 

  

  

Схема № 4.2 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«B» виїжджав з стоянки біля узбіччя заднім ходом. 

В цей час «А» рухався по дорозі заднім ходом. 

Аналогічний розподіл відповідальності 

застосовується при будь-яких випадках ДТП при 

взаємному русі ТЗ заднім ходом. 

«А» та «В» 

порушили  

правила 

маневрування 

(Розділ 10 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

2  

4 

 
1/2 1/2 

Приклади схем 
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V. Дорожньо-транспортні пригоди, що скоєні при наїзді на нерухомий 

транспортний засіб 

 
Схема № 5.1 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«B», виїжджаючи з місця стоянки (зупинки) або 

здійснюючи маневрування для зупинки (стоянки),  

скоїв наїзд на  припаркований «А». 

Увага! Розподіл відповідальності не залежить від 

того, чи було А припарковано з дотриманням або з 

порушенням ПДР. 

«В» не 

дотримався 

безпечного 

інтервалу 

(Розділ 13 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

Приклади схем 
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Схема № 5.2 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«А» стояв (зупинився).  

«В», не забезпечивши безпеку руху, скоїв наїзд на 

нерухомий «А». 

Увага! Розподіл відповідальності не залежить від 

місця зупинки «А» 

«В» не 

дотримався 

безпечної 

швидкості 

руху (Розділ 

12ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

1 

8 

 

0 

 

1 

Приклади схем 

  

 
 

Схема № 5.3 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«А» зупинився та відкрив двері, не забезпечивши 

безпеку руху, внаслідок чого «В» скоїв наїзд. 

 

«А» порушив 

правила 

зупинки та 

стоянки 

(Розділ 15 

ПДР). 

 

«А» «В» «А» «В» 

1 

2 

 

1 

 

0 

Приклади схем 
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Схема № 5.4 

Обставини ДТП Висновки 

Допоміжні 

відмітки у п. 12 

«Повідомлення  

про ДТП» 

Розподіл 

відповідальності 

«В» не вжив необхідних заходів, що виключають 

самовільний рух транспортного засобу, внаслідок 

чого вказаний транспортний засіб, рухаючись 

уперед (назад), зіткнувся з нерухомим «А». 

«В» порушив  

правила 

зупинки та 

стоянки 

(Розділ 15 

ПДР). 

«А» «В» «А» «В» 

1 

8 

 

0 

 

1 

Приклади схем 

  

 

 

 


