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Шановна панi AнacTacie!

На виконання дор}чення заступника керiвника апарату виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
е. Сlтгrплченко вИ 08.12.2020 J\b 6846 (з) Щепартамент транспоршоi iнфраструктури
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) на Ваше звернення щодо тимчасового затримання (евакуацii)
транспортних засобiв ГАЗ 3110, номерний знак 68037КТ, та ВАЗ 2|2|З
номерний знак 66396КТ, повiдомляе.

Згiдно зi статтею |4-2 Кодексу Украiни про адмiнiстративнi
правопорушення (даrri Кодекс) адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за
правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в

автоматичному режимi, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування
транспортних засобiв, зафiксованi в режимi фотозйомки (вiдеозапису) (за

допомогою технiчних засобiв, що дають змогу здiйснювати фотозйомку або
вiдеозапис та функцiонують згiдно iз законодавством про захист iнформацii в

iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах), несе вiдповiдальна особа

фiзична особа або керiвник юридичноi особи, за якою заресстровано
транспортний засiб, а в разi якщо до Сдиного державного реестру транспортних
засобiв внесено вiдомостi про нiшежного користувача вiдповiдного
транспортного засобу, - н€IJIежний користрач транспортного засобу, а якщо в

единому державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та

цромадських формувань вiдсутнi на момент запиту вiдомостi про керiвника
юридичноi особи, за якою заресстрований транспортний засiб, - особа, яка
виконуе повноваження керiвника такоТ юридичноТ особи.
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За даними единого державного реестру транспортних засобiв
вищезазначенi транспортнi засоби зареестровано не за Вами, шановна
AHacTaci е, а за iншою особою.

Матерiали справи про адмiнiстративне правопорушення мiстять
персонапьнi данi вiдповiда"шьноi особи, отже, вiдповiдно до cTaTTi 2 Закону
Украiни <Про захист персон€tльних даних) не можуть буги наданi третiй особi
без згоди суб'екта персонutJIьних даних.

З повагою

Заступник директора департаменту
нач€шIьник управлiння (iнспекцiТ)
з пapKyBaHIUI РАХМАТУЛЛIН
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