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АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА 
 

 26.10.2010р. Деснянський районний суд м.Києва (суддя М.М. Іванченко) розглянувши 
адміністративну справу за моїм позовом до Рахильчука Андрія Борисовича ІДПС Рівненьська РО ДТ ОДДЗ 
та Управління ДАІ УМВС України в Рівненській обл. про визнання недійсним рішення Рахильчука Андрія 
Борисовича та скасування постанови ВК № 202411 про адміністративне правопорушення від 20.09.10р. Суд 
виніс ухвалу вважати неподаною мою заяву та повернути її мені. 
 
 Суд першої інстанції мотивував таку постанову тим, що: 
 

1. До позовної заяви не додано протоколу про притягнення позивача до адміністративної 
відповідальності. 

 
 
Таке рішення суду першої інстанції я вважаю необґрунтованими, оскільки: 
 

1. Суть моєї заяви і є те, що інспектор ДАІ не виписав протокол на місці, а зробив це пізніше, не 
повідомивши мене, що такий протокол буде складений, чим грубо перевищив свої повноваження та 
діяв неправомірно. 

2. В мене немає такого протоколу, я його ніколи не бачив, та не впевнений, що він взагалі існує, а 
якщо існує то не може бути дійсним. 

3. Я додатково направив до Деснянського районного суду лист-пояснення від 18.10.10р. на виконання 
ухвали Деснянського районного суду м. Києва по справі № 2а-1953 2010р. від 12.10.2010р. і пояснив 
суду, що протокол мені не надали і, відповідно, я не маю можливості надати його суду. 

 
Також звертаю увагу Київського Апеляційного адміністративного суду на те, що ухвала Деснянського 
районного суду винесена 26.10.2010р., відправлена вона мені поштою 29.10.10р. (в п'ятницю), отримав я її 
02.11.10р. (у вівторок), що унеможливлює оскаржити ухвалу Деснянського районного суду в п'ятиденний 
строк. 
 
Враховуючи вищенаведене: 
 

ПРОШУ ШАНОВНИЙ СУД: 
 
 

1. Поновити строк подачі апеляційної справи. 
2. Скасувати ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від 26.10.2010р. по справі № 2а-

1953. 
3. Надати рух моєму адміністративному позову (по справі № 2а-1953 2010р.) 

 
 
 



Додатки: 
 

1. Адміністративний позов в Деснянський районний суд. 
2. Копія постанови ВК № 202411 від 20.09.10р. 
3. Копія Ухвали Деснянського районного суду від 12.10.10р. 
4. Лист-пояснення на виконання ухвали Деснянського районного суду. 
5. Доказ про відправлення листа-пояснення до суду (копії: опис, квитанція). 
6. Копія Ухвали Деснянського районного суду від 26.10.10р. 
7. Конверт від ухвали Деснянського районного суду від 26.10.10р. 

 
 
 
02.11.2010 р.       ______________ /О.В. Бабелюк 


