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Уточнення до Протоколу про порушення митних правил № 3223/30500/19 

від 25 червня 2019 року м/п «Ужгород», Закарпатської митниці ДФС 

 

 У відповідності до норм Статті 498 Митного Кодексу України як особа, яка 

притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, 

подаю власні: доводи, міркування та заперечення до Протоколу про порушення 

митних правил № 3223/30500/19 від 25 червня 2019 року м/п «Ужгород», 

Закарпатської митниці ДФС, а саме: 

 

 1. Замість адреси проживання Ключівського Юрія Васильовича вказано 

місцезнаходження ТОВ «Нет Он Лайн», а саме - офіс компанії за адресою: м. 

Ужгород, вул. Богомольця 21/5. 

 

 2. 25.06.2019 року о 22:50 я, Ключівський Юрій Васильович разом з партнером 

- громадянином Чеської Республіки, представником єдиного інвестора ТОВ «Нет Он 

Лайн» прямував в Україну не у приватних, як помилково вказано у Протоколі, а у 

службових справах.  

 

 3. В зоні «зеленого коридору», через повну переконаність у відсутності в мене 

товарів, які підпадають під встановлені заборони та/або обмеження щодо ввезення 

на митну територію України, на запитання інспектора -  представника митних 

органів про наявність/відсутність у мене ліків, без жодного митного контролю, як 

це помилково вказано в Протоколі, я сам відкрив свій дорожній несесер й показав 

інспектору всі ті ліки, які приймаю та постійно маю при собі. Тому, ніякого 

«виявлення», а тим паче ніяких «ризиків» що й дало підстави перевести огляд 

зазначеного транспортного засобу зі «зеленого коридору» до «червоного коридору» 

- не було.  

 

 4. За усталеною практикою видачі/придбання/отримання ліків в Чеській 

Республіці, включаючи й Zaldiar (торгова марка, зі складовою: tramadol/paracetamol 

в пропорції 37,5mg/325mg, відповідно), ніякі «дозвільні документи», як це вказано 

у Протоколі, до цих ліків не надаються. Натомість, інспектор - представник митних 

органів,  вимагав від мене рецепт, який природно не возить з собою ні один пацієнт. 

Моє ж пояснення, що хворий в Чеській Республіці отримує тільки СМС-код на ті чи 

інші ліки, після чого може навідатись до любої аптеки й, в обмін на СМС-код, 
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отримати замовлене, як правило, без доплати, інспектор - представник митних 

органів - ніяк не відреагував.  

 
 5. Наведені в Протоколі законодавчо-нормативні акти України теж 

потребують уточнення, в частині посилання на такі, саме щодо порушення митних 

правил у цьому випадку. Це стосується й Закону України «Про наркотичні засоби, 

психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

1995, № 10, ст.60), вказані статті якого регулюють виключно внутрішньо 

український порядок: перевезення (ст.26), придбання та реалізацію наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів (ст.27) а також Рецепти на наркотичні 

засоби і психотропні речовини (ст.28) і які ніяк не впорядковують питання: 

видачі/придбання/отримання ліків, зокрема, в Чеській Республіці громадянами 

України. Більше того, в Протоколі неприпустимо посилатись на юридичні акти, які 

втратили чинність, як-то Постанова КМ України «Про затвердження переліку 

товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон 

України», № 436 від 21 травня 2012 року (втратила чинність на підставі Постанови 

КМ № 960 від 24.10.2018).  

  

 6. Не стати порушником «встановленого порядку проходження митного 

контролю», як вказано в Протоколі «важко», особливо, коли такий порядок є 

недоступним для більшості громадян України: ні на веб-сайтах Посольства України 

в Чеській Республіці чи Міністерства закордонних справ України, ні на серверах 

Генерального Консульства Чеської Республіки у Львові чи Міністерства 

закордонних справ Чеської Республіки, не кажучи вже про багаточисельні діючі й 

відмінені «технології здійснення прикордонного та митного контролю», які 

недостатньо оприлюднені, наприклад на інформаційних стендах, безпосередньо на 

митно-прикордонних переходах (про що конкретно вказав у Запереченні до Позову). 

Натомість, навряд чи має «склад злочину» наявність 19 таблеток, із загальним 

вмістом в них 712 міліграм (себто менше 1 граму) tramadol - знеболювальної 

речовини отриманої за лікарським рецептом, яка вилучається у хворого при 

перетині державного кордону України з «ознаками порушення митних правил».  

 

 7. Вищевказані уточнення вимушений надати із запізненням та саме у такий 

спосіб, через: фактично, нічний час перетину кордону й суттєву затримку із-за 

складання зазначеного Протоколу (яка тривала до 0:23, 26.06.2019 р., включаючи й 

виклик криміналістів місцевого осередку Поліції України), відсутність діоптричних 

окулярів, якими користуюсь (що унеможливило власноручно написати Пояснення) 

та стресовий стан, який переживає 60-ти річний хворий у якого забрали ліки. 

 

 

 

24 липня 2019 року 

 

 

 

Ключівський Ю.В. 

  

 

   


