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В зазначеній вище публікації, мене звинуватили в ухваленні сумнівних рішень від           

29.01.2014 та 21.02.2014 року за ст.122-2 КУпАП, про притягнення до адміністративної           
відповідальності у виді мінімального штрафу учасників акції «Автомайдан», крім того з           
посиланням на повідомлення « Цензор нет» про те, що я нібито визнала свою провину і пообіцяла               
надалі бути уважнішою. Чесно би було написати, хто саме ці рішення вважає сумнівними,             
громадська організація, активісти, чи ще хтось, так як громадяни щодо яких ухвалені зазначені             
рішення з 2014 по сьогоднішній день з заявами, скаргами до будь-якого органу не             
звертались.  Також дуже важливе питання, чи відомо цим громадянам, що вони були учасниками            
акції «Автомайдан» в грудні 2013 року? 

Повідомляю, що в вищезазначених вами рішеннях в жодному з речень мова не йде про              
учасників акції « Автомайдан», а це є лише припущенням авторів публікації, крім того в одній із                
зазначених вами адміністративних справ є заява, яка написана власноручно ще у 2014 році             
адмінправопорушником про те, що вона жодного відношення до « Автомайдану» не має і також              
пояснює чому відразу не з’явилася до суду та не надала пояснення.  Що стосується другого             
рішення, то особа також викликалась до суду неодноразово без поважних причин не з’явилася,             
пояснення не надала. КУпАП передбачено строки розгляду адміністративного матеріалу та не           
заборонено розгляд зазначену категорію справ  без участі правопорушника. Прошу також звернути          
увагу на те, що судом не було встановлено, руху цих осіб саме в колоні учасників акцій протесту                 
«Автомайдан». Крім того, у мене є рішення, які мають відношення до подій 29.12.2013 року, які               
розглядались за участю адмінправопорушника, свідків та адвокатів і прийнято рішення про їх            
закриття за ст. 247 КУпАП (відсутність складу адміністративного правопорушення), але це не так             
цікаво для громадських організацій як мінімальний штраф та взагалі не цікавить той факт, що були               
винесені різні рішення, що прав керування транспортними засобами я не позбавляла жодної особи.             
За ст.122-2 КУпАП всі п’ять років роботи я застосовувала до осіб, які не надали суду пояснення                
-  мінімальний штраф, що прямо вказує на те, що незважаючи на часи та події в державі мої                
рішення нічим не відрізнялись між собою. 

Постановлені мною рішення у 2014 році - не скасовані! Заяви, скарги громадян,            
громадських організацій з 2014 року по сьогоднішній день, щодо порушення прав громадян чи             
прийняття незаконних рішень - не надходило до жодного органу і рішення такими не визнані!              
Потерпілими в кримінальному провадженні жодна особа не визнана  і наскільки мені відомо, то            
жодна з цих осіб себе не визнала учасником акції «Автомайдан» до сьогодні, а такими їх               
наполегливо намагаються зробити. Про мене за дивним збігом обставин згадали, лише 15.08.2017            
року, після засідання ВРП. На сторінки «Цензор нет» викладена не моя інформація, а Р. Маселка,               
яка була розміщена ним у Фейсбуці в притаманному йому стилі іронії та викривлення події. На               
сьогодні я вже маю позитивні відповіді від інтернет - видань про спростування інформації та              
видалення публікацій. На засіданні ВРП 15.08.2017 року, я визнала і дуже пошкодувала про те, що               
детально та з урахуванням того часу,  не виклала всі обставини в тексті рішення і саме моє               
рішення по стилю написання є недосконалим. Я звикла казати правду, визнавати помилки,            
прислуховуватись до думки людей, робити висновки, но я ніколи не могла подумати, що такі              
людяні якості та дії, можуть викликати купу сарказму, іронії та негативних висновків. Всі свої              
рішення з 2010 по 2015 роки я вважаю законними, справедливими, зваженим і жодне з них не є                 
помилковим. За кожне своє рішення я готова відповісти та буду боротися до останнього. 



  


