Львівський апеляційний адміністративний суд
У справі № 2а-3412/16,
за ч. 1 ст. 122 КУпАП
Відповідач: Кюриченко Віктор  Валерійович
(поштовий індекс, адреса, телефон)
Позивач:  УДАІ в Рівненській області
(поштовий індекс, адреса, телефон)

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ

Постановою Рівненського міського суду від 3 червня 2019 р. УДАІ в Рівненській області відмовлено в задоволенні адміністративного позову у справі за постановою про адміністративне правопорушення № 040513  від 21 березня 2019 р. інспектора ДПС ВДАІ м. Рівного Мирончука М. В., якою на мене було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 255 грн. за адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 122 КУпАП — за невиконання вимог дорожнього знака «Рух заборонено».
На вказану постанову Управлінням ДАІ в Рівненській області подана апеляційна скарга, в якій скаржник зазначив, що «згідно із п. 3.43 ПДР чинність знаків «Рух заборонено» не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у зазначеній зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в’їжджати до зазначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення; оскільки відповідач в’їжджав на вул. Соборну в м. Рівному не з найближчого перехрестя до офісу, розташованого на вул. Соборній, 123, в його діях є склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КУпАП».
Вважаю, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, оскільки я рухався у транспортному засобі до місця роботи і в’їжджав на вул. Соборну в м. Рівному не з найближчого перехрестя до офісу, розташованого на вул. Соборній, 123, а з наступного після нього, тому що найближче перехрестя було заблоковане технічними засобами аварійних служб водопостачання, які прибули для ліквідації прориву труб.

Отже, керуючись п. 1 ч. 1 ст. 198 КАС України,

ПРОШУ:
1. Апеляційну скаргу УДАІ в Рівненській області залишити без задоволення, а постанову Рівненського міського суду від 3 червня 2019 р. у справі № 2а-3412/16 - без змін. 
2. Розгляд апеляційної скарги проводити без моєї участі.   

Додаток:
Довідка з житлово-експлуатаційного управління № 505 від 20.03.2016 р.

Кюриченко В.  В.


