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На лист Закарпатської митниці ДМС України (вих. № 7.7-08-01/7.7-21/29/1597, від 13.09.2021 р.), 

повідомляю наступне: 

 

1. Закарпатський апеляційний суд 07.02.2020 у справі 308/8208/19 відмовив Закарпатській 

митниці ДФС, практично у всіх позовних вимогах до мене як-то «призначення адміністративного 

стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 грн.» і конфіскації «безпосередніх предметів порушення 

митних правил», про що остання просила Закарпатський апеляційний суд в Апеляційній скарзі № 07.07-

20-20/11500 від 28.08.2020.     

2. Незважаючи на визнання мене «винним у вчинені адміністративного правопорушення, 

передбаченого ст.471 МК України», Закарпатський апеляційний суд, звільнив мене від адміністративної 

відповідальності за «малозначністю вчиненого», обмежився лише «усним попередженням» а саме 

«провадження у справі про порушення митних правил за ст.471 МК України» - закрив.  

3. Більше того, суд своєю постановою - зобов’язав Закарпатську митницю ДФС повернути 

мені «виявлений та вилучений медичний препарат Zaldiar (tramadol/paracetamol в пропорції 

37,5mg/325mg, відповідно) в кількості 19 таблеток» (надалі – «ліки Zaldiar»), чого до цих пір Закарпатська 

митниця ДФС так й не виконала. 

4. У лютому 2021 року на моє ім’я, однак - на адресу офісу компанії: м. Ужгород, вул. Богомольця 

21/5, було отримано листа від Закарпатської митниці ДМС (вих. № Вих. № 7.7-08-2/7.7-21/29/688, від 

08.029.2021 р.), в якому митниця пропонувала звернутись за майном (а не за товаром!), яке було у мене 

«вилучено у справі про ПМП від 25.06.2019 № 3223/30500/19, яке підлягає поверненню», відповідно до 

Постанови Закарпатського апеляційного суду 07.02.2020 у справі 308/8208/19. Однак, у зв’язку з 

санепідеміологічною ситуацією, яка мала місце через COVID-19, як в Україні так і в країні мого 

перебування - Чехія, я був вимушений письмово звернутись листом (від 24.02.2021) до Закарпатської 

митниці ДМС з пропозицією «залишити ліки Zaldiar на Закарпатській митниці Держмитслужби з 

можливістю його отримати безпосередньо, особисто».  

5. Фактично, два візити, які були здійснені мною (19.08.2021 та 08.09.2021), відразу по приїзду в 

Україну (після загальноєвропейських карантинних обмежень та отримання щеплення від COVID-19), 

безпосередньо в приміщення головного офісу Закарпатської митниці ДМС, за адресою: м. Ужгород, вул. 

Собранецька 20, з метою таки отримати майно, яке було «вилучено у справі про ПМП від 25.06.2019 № 

3223/30500/19, яке підлягає поверненню», а саме, ліки Zaldiar - результату не дали. Так, 19.08.2021 року, 

виконавець-службова особа митниці О.Клікунова, послуговуючись недержавною мовою, фактично йдучи 

вже додому, на прохідній митниці, запропонувала скласти Заяву з переліком додатків до неї, включаючи й 

«рішення» суду з «мокрою печаткою», що не відповідає жодним юридичним термінам в Україні. 

6. Вже 08.09.2021 мною було підготовлено та подано, безпосередньо Закарпатській митниці ДМС 

Заяву, яку остання, в особі «приймальної»/«реєстратури», відмовилась прийняти за формальними 

ознаками. На мою вимогу, «допомогти у складенні Заяви» зголосилась пані Сочка, яка не дивлячись на 

карантин від COVID-19, оголошений по всій будівлі митниці, про що попереджався кожен відвідувач 

об’явою при вході до приміщення, прийшла без індивідуальних засобів захисту. В кінці-кінців Заяву, в 

якій зазначено мою поштову та електронну адреси й контактний телефон (29406, Брезно 86, Брезно, 

Чеська Республіка, контакти: Тел.+420-775288966, e-mail: ucias@ukr.net), а також копію свого паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон - було накінець прийнято та зареєстровано Закарпатською 

митницею ДМС!; 

7. У кінці липня 2021 року, Конституційний суд України ухвалив рішення (справа № 3-

261/2019(5915/19) щодо неконституційності застосування конфіскації за порушення правил переміщення 

через «зелений коридор» (абз. 2 ст. 471 Митного кодексу України), рішення про яку набирає чинності 

через шість місяців, тобто від січня 2022 року. Перед цим, чи не аналогічну позицію висловив 

Європейський суд з прав людини ще у 2019 році (Заява № 77508/11, Страсбург 11 липня 2019 року), що 

вже створило правовий вакуум в Україні. 

 

ucias@ukr.net
ucias@ukr.net


При цьому, не зрозуміло, чому у розлогому листі Закарпатської митниці ДМС України (вих. № 

7.7-08-01/7.7-21/29/1597, від 13.09.2021 р.) на мою адресу, відповідно до «Порядку роботи складу митного 

органу», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 627 (реєстрація в 

Мінюсті України 03.07.2012 за № 1097/21409), зовсім нічого не вказано на предмет: 

- як, коли, на підставі яких документів та на який митний склад (відповідно до п. 4.1.1. 

вищевказаного Порядку) були передані мої ліки Zaldiar а також який № «Ярлика на майно, що 

поміщається на склад Митниці» присвоєно останнім; 

- наявності уніфікованої митної квитанції МД-1 та на ім'я якої особи вона оформлена і яка, 

відповідно, має право розпоряджатися моїми ліками Zaldiar (які зазначенио підпунктах 4.1.1-4.1.3 пункту 

4.1 та підпунктах 4.2.2-4.2.4, 4.2.9 пункту 4.2 розділу ІV цього Порядку); 

- наявності та/чи відсутності Акту приймання-передавання (та його порядкового номеру), який 

складається завідуючим (складом) у двох примірниках, які повинні містити обов’язкові відомості 

(відповідно до пункту 5.1.2 Порядку); 

- чому ліки Zaldiar, термін придатності яких сплив ще в жовтні 2020 року, продовжують 

зберігатись на складі митниці станом на вересень 2021 року, в порушення пункту 5.4. Порядку, позаяк 

«втратили свої споживчі властивості у зв’язку із закінченням строку їх придатності»; 

- які заходи було вжито митницею та коли, в частині «оцінки» ліків Zaldiar «з метою забезпечення 

оперативного обліку товарів», що «розміщено на складі Митниці», відповідно до пункту 6.1. Порядку та 

чи можна вважати лист в.о. заступника начальника митниці - начальника управління протидії митним 

порушенням та міжнародної взаємодії Уретія С., в якому останній інформує Закарпатського апеляційного 

суду про якусь «технічну помилку в частині зазначення вартості вилученого медичного препарату» де 

вказано суму в 116,57 грн. ніби вартості 19 таблеток ліків Zaldiar, (які я отримав безкоштовно, про що 

неодноразово інформував митницю та суд);  

- терміну зберігання моїх ліків Zaldiar, який, відповідно до пункту 8.1. цього Положення 

«Товари… можуть зберігатися на складі Митниці протягом 90 днів». 

Всі вищеназвані мною пункти мають пряме відношення до справи повернення ліків Zaldiar.  

 

Насамкінець звертаю увагу на можливість використання пункту 9.3., «Порядку роботи складу 

митного органу», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 627 (реєстрація 

в Міністерстві юстиції України 03.07.2012 за № 1097/21409) зі змінами. Саме варіантом вирішення 

питання «повернення ліків» є: «вивезення (повернення) товарів за межі митної території України» через 

митний пост «Ужгород», де й були у мене вилучені ліки Zaldiar, 25.06.2019 року. Вказаним переходом 

постійно користуюсь при відвіданні України, проживаючи в якості іноземця в Чеській Республіці та 

перебуваючи на тимчасовому обліку в Консульському відділі Посольства України в Чеській Республіці.  

 

Тому, цей лист пропоную вважати Заявою та дозволити мені вивіз за межі митної території 

України та без оформлення ввозу на митну території України ліків Zaldiar, через митний пост 

«Ужгород», на протязі першої декади жовтня цього року, відповідно до п.9.3. вищевказаного «Порядку 

роботи складу митного органу». При цьому, прошу підготувати рахунок- підтвердження витрат Митниці 

за зберігання ліків, станом на 1 жовтня 2021 року з можливістю їх покрити безпосередньо на МП 

«Ужгород» (можливий і варіант оплати банківським чи поштовим переказом, причому в любій валюті).    

Принагідно нагадую, що оригінал постанови Закарпатського апеляційного суду (справа № 

308/8208/19 від 7 лютого 2020 року), вам, як Позивачу по справі було надіслано у 2020 році. Копія мого 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон, вам була надана як додаток до Заяви, яку подавав 

вам 08.09.2021.  

 

В разі подальшого ігнорування/відмови виконання Постанови Закарпатського апеляційного суду, 

в цій адміністративній справі, яка є остаточною й оскарженню не підлягає, змусить мене звернутись 

Європейського суду з прав людини, через порушення моїх прав та свобод, які гарантуються 

Європейською конвенцією з прав людини. Позов буде направлено проти державного органу виконавчої 

влади - Державної фіскальної служби України, Закарпатська митниця якої, так і не виконала постанову 

Закарпатського апеляційного суду, справа № 308/8208/19, 07.02.2020, в частині повернення мені 

вилучений митницею медичний препарат Zaldiar (tramadol/paracetamol в пропорції 37,5mg/325mg, 

відповідно) в кількості 19 таблеток. 

 

Про ваше рішення прошу повідомити. 

 

20 вересня 2021 року 

 

 

Ключівський Ю.В. 

 


