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Заперечення  

по справі № 308/8208/19 про адміністративне порушення за ст. 471 МКУ 3223 

 

 У відповідності до норм ст. 128 Цивільного процесуального кодексу України 

та ст. 495 й 498 Митного Кодексу України як особа, яка притягується до 

адміністративної відповідальності за порушення митних правил на підставі 

Протоколу про порушення митних правил № 3223/30500/19 від 25 червня 2019 року 

м/п «Ужгород», Закарпатської митниці ДФС, подаю власні: докази, пояснення, 

доводи, міркування, які заперечують мою винуватість у порушенні ст. 471 МКУ.   
 З цього приводу мною 24 липня 2019 р., було підготовлено Уточнення до 

Протоколу про порушення митних правил № 3223/30500/19 від 25 червня 2019 року 

м/п «Ужгород», Закарпатської митниці ДФС та відіслано (24 липня 2019 р.) останній 

електронною поштою (zak@customs.sfs.gov.ua).   
  

 І. Пояснення, які додаю до справи: 

 1.1. В Чеській Республіці проживаю тимчасово та, відповідно перебуваю на 

тимчасовому обліку в Консульському відділі Посольства України в Чеській 

Республіці. Підтвердження - штамп обліку, з терміном перебування від 18.03.2016 р. 

до 03.02.2026 р. (фотокопія 5-ї сторінки паспорту громадянина України для виїзду за 

кордон додається). 

 1.2. В Чеській Республіці, як тимчасово проживаючий іноземець, маю медичне 

страхування в страховій компанії VZP-Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (Компанія 

загального медичного страхування, https://www.vzp.cz/), що дозволяє лікуватись та 

отримувати ліки в країні перебування (фотокопія картки страхової компанії 

додається). 

 1.3. Відповідно до діючого законодавства Чеської Республіки у сфері охорони 

здоров'я та усталеної практики, яка має місце при видачі/придбанні/отриманні ліків 

в Чеській Республіці, отримати рецепт у сімейного лікаря чи у спеціаліста, у якого 

лікується пацієнт може також за допомогою телефону на який пацієнт отримує 

СМС-код на ті чи інші ліки, після чого може навідатись до любої аптеки й, в обмін 

на СМС-код - отримати замовлене, як правило, без доплати, тобто - безкоштовно! 
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Підтвердження - скан-фото з власного мобільного телефону з СМС-кодом на ліки: 

Zaldair та Omeprazol (скан-фото додається).  

 1.4. При цьому, ліки Zaldiar (виробник STADA PHARMA CZ s.r.o. Siemensova 

2717/4 155 00 Praha 5), це складова з tramadol та paracetamol в пропорції 

37,5mg/325mg, відповідно (інструкція з вживання ліків чеською мовою - додається). 

Ліки Zaldiar призначені для лікування, від помірного до сильного болю, у дорослих 

та дітей старше 12 років. Тобто, про чисто наркотичний препарат не може бути й 

мови. Крім того, відповідно до Закону № 378/2007 Збірника законів (Чеської 

Республіки) про фармацевтичні препарати та про внесення змін до деяких 

законодавчих актів, Закон не дозволяє продавати ліки, що відпускаються за 

рецептом, через Інтернет. Вказані ліки доступні тільки в аптеці за лікарським 

рецептом (текст в оригіналі: Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 

souvisejících zákonů nedovoluje prodej léků na předpis po Internetu. Uvedené léčivé 

přípravky jsou dostupné pouze v kamenné lékárně na základě lékařského předpisu 

(https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-378).   

 1.5. Препарат Zaldiar мені було призначено ще 24.07.2018 р. лікарем 

урологічного відділення Обласної лікарні міста Млада Болеслава Чеська Республіка, 

що видно зі заключення лікарської справи (додається, переклад з чеської мови). 

Саме на підставі діагнозу мені було призначено вживання ZALDIAR 37,5mg/325mg 

TBL FLM 30x1 - 1 ks - 1-1-1 (тобто, при потребі по одній таблетці три рази на день). 

Саме залишки Zaldiar (19 таблеток, в двох блістерах), які були у фірмовій упаковці, 

на якій кульковою ручкою вказано аналогічний, заключенню лікарської справи, 

порядок вживання Zaldiar й були вилучені інспектором - представником митних 

органів на м/п «Ужгород», Закарпатської митниці ДФС, 25.06.2019 р.  

 

 ІІ. Інформація та доводи про обставини, які можуть й приводять до порушень, 

виходячи із законодавчо-нормативних актів України: 

 2.1. Статті Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини 

і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 10, ст.60), на які 

посилаються посадові особи Закарпатської митниці ДФС у Протоколі, ніяк не 

впорядковують питання: видачі/придбання/отримання ліків поза межами України, 

зокрема й громадянами України а регулюють виключно внутрішньо український 

порядок по цих питаннях. Так: 

 2.2. Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України 

або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів (ст.24), стосується тільки юридичних осіб та підприємців України. 

  2.2. Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів (ст.26), регулює наступне: «Фізичні особи мають право перевозити 

наркотичні засоби і психотропні речовини, придбані за призначенням лікаря, за 

наявності та на підставі рецепта, виданого закладом охорони здоров'я відповідно до 

вимог статей 27 і 28 цього Закону». Однак, у цій статті ні слова про СМС-рецепти. 

 2.3. Придбання, реалізація наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів (ст.27), стосується виключно України.  

 2.4. Рецепти на наркотичні засоби і психотропні речовини (ст. 28), стосується 

тільки України. 

 Таким чином, діюче законодавство України, яке стосується 

видачі/придбання/отримання наркотичних засобів, психотропних речовин і 
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прекурсорів - ніяк не впорядковує питання видачі/придбання/отримання ліків поза 

межами України, конкретно - громадянами України для власних потреб, які 

виступають в статусі пацієнтів, а регулює виключно внутрішньо український 

порядок по цих питаннях. 

 3.1. Постановою КМ України «Про затвердження переліку наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів», № 770 від 6 травня 2000 р., у 

відповідності до Таблиці II, Список № 1, Трамадол - міжнародна незареєстрована 

назва (хімічна назва: (±) - транс - 2 - [(диметиламіно)метил] - 1 - (м-метоксифеніл) 

циклогексанолу гідрохлорид) віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено 

(Таблиця II, Список № 1). 

 3.2. Постанова КМ України «Про затвердження переліку товарів, на які 

встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України», № 436 

від 21 травня 2012 року, в якій саме йшлося про «Дозвіл на право ввезення 

(вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або 

прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин» та на яку є посилання в 

Протоколі - втратила чинність на підставі Постанови КМ № 960 від 24.10.2018 р.  

 3.3. Постанова КМ України «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436», № 142 від 2 березня 2016 р. 

(Офіційний вісник України, 2016 р., № 20, ст. 796), ніяк не впорядковує питання: 

видачі/придбання/отримання ліків поза межами України, зокрема й громадянами 

України, та регулює й стосується виключно внутрішньо українського ринку. 

 Таким чином, багаточисельні нормативні акти України (частина з яких не 

діюча, про що не «встигають» знати навіть окремі посадові особи ДФС), які 

обмежують та/чи забороняють обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, недостатньо впорядковують питання: видачі/придбання/отримання 

ліків поза межами України, зокрема й громадянами України.  

 4.1. Відповідно до пунктів Митного кодексу України (Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552) та з урахуванням вимог 

п. 2, ст. 197 «Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон 

України», КМ України, як «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову та митну політику, визначає коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, на 

переміщення яких через митний кордон України у відповідному напрямку 

встановлено обмеження, та розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному 

веб-сайті та на єдиному державному інформаційному веб-порталі «Єдине вікно для 

міжнародної торгівлі». Однак, саме режим останнього, через вже кількарічну 

реконструкцію м/п «Ужгород», унеможливлює подорожуючим (особливо в нічний 

час доби), в повній мірі ознайомитись з тією куцою інформацією, яка міститься на 

неосвітлених інформаційних стендах. 

 4.2. Більше того, низка загальноукраїнських (типових, тимчасових, спрощених 

тощо) й по окремих прикордонно-митних переходах, Технологій прикордонного 

та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон... включаючи 

й для автомобільного сполучення, які діяли в Україні, в різний час - анульовані 

(тобто, втратили чинність). Мова про накази: 

 4.1.1. Державного комітету у справах охорони державного кордону України 

Державної митної служби України «Про спрощення технології здійснення 

прикордонного та митного контролю», № 299/344, від 21.05.2003 р., який втратив 



чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України 

№ 297/793 ( z1133-03 ) від 24.11.2003 р.  

 4.1.2. Адміністрації Державної прикордонної служби України «Про 

затвердження Технології прикордонного та митного контролю у пунктах 

пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення», № 505/642, 

від 11.06.2008 р., який втратив чинність на підставі Наказу Міністерства 

внутрішніх справ № 60/78 ( z0267-14 ) від 25.01.2014 р., який вимагав (див. п. 8.5.): 

«Інформаційні матеріали, що розміщуються у пункті пропуску в обов'язковому 

порядку повинні містити інформацію, потрібну для перетинання державного 

кордону України громадянами та особами без громадянства, зокрема щодо їх прав 

та обов'язків під час перебування у пункті пропуску та проходження того чи іншого 

виду контролю. Інформаційні стенди щодо порядку перетинання державного 

кордону України мають бути викладені державною мовою, мовою суміжної держави 

та англійською мовою». 

 4.1.3. Державного комітету у справах охорони державного кордону України, 

Державної митної служби України «Про спрощення технології здійснення 

прикордонного та митного контролю», № 299/344 від 21.05.2003 р., який втратив 

чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 

297/793 (z1133-03) від 24.11.2003 р., який в п. 2.2. пропонував: «Пункт пропуску, на 

якому здійснюється прикордонний та митний контроль осіб, їх речей та 

транспортних засобів у спрощеному порядку, облаштовується відповідними 

єдиними інформаційними стендами Держкомкордону та Держмитслужби, 

дорожньою розміткою та знаками, які вказують напрямок руху та роз'яснюють 

порядок проходження контролю». 

 Таким чином, як видно з вищенаведеного, типова, спрощена, примірна тощо 

Технологічна схема, яка сьогодні мала б діяти на м/п «Ужгород», по крайній мірі 

для громадян України, які перетинають державний кордон - невідома. 

 

 ІІІ. Недостатнє інформування громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства, в питаннях: видачі/придбання/отримання ліків, особливо наркотичних 

засобів, психотропних речовин й прекурсорів та психотропних речовин, включаючи 

їх перевезення через митний кордон України з боку МЗС України, включаючи його 

представництва за кордоном, - Посольства та Консульства, що може стати та є 

причиною порушень, виходячи із законодавчо-нормативних актів України: 

 5.1. На веб-сторінці (https://czechia.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/services/rules) 

Посольства України в Чеській Республіці за посиланням: Головна / Консульські 

питання / Поради подорожуючим, знаходимо розділ ІV. Наркотичні речовини з 

таким текстом: «Будь-яке фізичне переміщення наркотичних речовин з території 

однієї держави на територію другої держави (та у рамках ЄС) можливо тільки при 

наявності дозволу Міністерства охорони здоров’я Чеської республіки. Транзит 

територією Чеської Республіки можливий тільки при наявності дозволу на 

вивезення, виданий відповідним компетентним органом країни походження 

вантажу, якщо таке необхідно згідно юридичних норм країни походження вантажу», 

що аж ніяк не може стосуватись пацієнтів, яким ліки з вмістом наркотичних 

речовин призначаються лікарем за рецептом, включаючи й за СМС-рецептом. 

 Й далі, за таким посиланням: Головна / Консульські питання / Перелік 

консульських дій / Правила в’їзду та перебування в Україні, можемо знайти тільки: 
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Правила в’їзду та перебування в Україні для громадян іноземних держав, в 

яких жодним словом й нічого не сказано про ліки/лікарські засоби, які обмежені 

та/чи заборонені до ввезення в Україну. 

 5.2. На сайті (https://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/travel-advice/crossing-border) 

Міністерства закордонних справ України, за посиланням: Головна / Консульські 

питання / Поради подорожуючим / Виїзд та в'їзд в Україну громадян України, також 

немає ні слова про ліки/лікарські засоби, які обмежені та/чи заборонені до 

ввезення в Україну.  

 Натомість, на цьому ж сайті за посиланням: Головна / Прес-центр / Новини 

закордонних дипустанов України, в розділі «Правила та рекомендації щодо виїзду 

і в’їзду в Україну громадян України», є підрозділ «Ввезення лікарських засобів», 

де вказано, що: «Громадяни можуть ввозити на митну територію України лікарські 

засоби, які переміщуються в ручній поклажі та/або в супроводжуваному або 

несупроводжуваному багажі громадянина, в таких обсягах: 

- у кількості, що не перевищує п’яти упаковок кожного найменування на одну особу 

(крім лікарських засобів, що містять наркотичні чи психотропні речовини); 

- у кількості, що не перевищує зазначену в наявному в особи рецепті на такий 

лікарський засіб, виданому на ім’я цієї особи та засвідченому печаткою лікаря 

та/або закладу охорони здоров’я».  Однак, ця інформація стосується не стільки 

пацієнта, який переміщує ліки (включаючи наркотичні й психотропні речовини) 

для власного використання/споживання, оскільки обмежує кількість упаковок на 

особу та вимагає мати документи, «рецепт на такий лікарський засіб, виданому на 

ім’я цієї особи та засвідченому печаткою лікаря та/або закладу охорони здоров’я».  

 5.3. Generální konzulát České republiky ve Lvově (Генеральне Консульство 

Чеської Республіки у Львові) в розділі Informace pro cesty a pobyt na Ukrajině 

(Інформація для подорожування та перебування в Україні) про перевезення ліків, які 

містять наркотичні та/чи психотропні речовини, для власної потреби - нічого не 

сказано. Посилання на веб-ресурс, тут: 

https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_obcany_cr/info

rmace_pro_cesty_a_pobyt_na_ukrajine.html.  

 5.4. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (Міністерство закордонних 

справ Чеської Республіки), за посиланням: Ukrajina - cestování - Celní a devizové 

předpisy (Україна - подорожі - Митні та валютні правила), читаємо: «Léky mohou být 

dováženy pouze pro vlastní potřebu nepřekračující množství potřebné na předpokládanou 

délku léčby, přičemž se může vyžadovat lékařský recept» (Ліки можна ввозити лише 

для власного використання, у кількості що не перевищує необхідну кількість, 

призначену для тривалого лікування, при цьому може вимагатись рецепт від 

лікаря). 

 Й далі: «Je zakázáno importovat na Ukrajinu výbušniny, jedovaté či jinak škodlivé 

látky, radioaktivní materiály, narkotika a psychotropní látky, jakékoliv materiály, jež 

propagují válku, násilí, pornografii, rasovou, etnickou či náboženskou nesnášenlivost či 

vyzývají k násilnému svržení ústavního systému Ukrajiny» (Забороняється ввезення до 

України вибухових речовин, токсичних або інших шкідливих речовин, 

радіоактивних речовин, наркотичних та психотропних речовин, будь-яких 

матеріалів, які сприяють війні, насильству, порнографії, расовій, етнічній або 

релігійній нетерпимості або вимагають повалення конституційного ладу України). 
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Посилання на веб-ресурс, тут: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/ukrajina/cestovani/duty.html.  

  

 Виходячи з вищенаведеного, є очевидним, що громадянин України, який 

тимчасово та/чи постійно мешкає за кордоном на законних підставах (тобто: 

легально) і має медичне страхування країни перебування, на підставі якого лікується 

та отримує ліки, як пацієнт, який перетинає кордон України з власними ліками - 

навряд чи може розглядатись як підозрюваний у справі порушення митних 

правил, що й мали б визначити, безпосередньо, при перетині кордону професійні 

інспектори - представники митних органів України. Тим паче, що перебуваючи за 

межами України, громадянин, як видно з вищенаведеного не має змоги, а тим 

більше в реальному часі - слідкувати за законодавчо-нормативною базою України в 

питаннях дозволів та заборон, які стосуються питань переміщення ліків для власних 

потреб.   

 Більше того, через вищевказані проблема/прогалини в нормативно-правових 

документах, включаючи нечіткість дефініцій та по-суті чехарда з технологічними 

схемами чи їх відсутність, безпосередньо на кордоні, не кажучи вже про 

кількарічний стан - ремонтних робіт, в якому перебуває митний перехід «Ужгород», 

Закарпатської митниці ДФС, якісний митний контроль, навіть в рамках діючого 

законодавства не відповідає цивілізаційним нормам. 

 

 З урахуванням вищеперерахованого, прошу: 

  

1. Позивачу по всіх пунктах позовної заяви - відмовити. 

2. Повернути мені, Відповідачу вилучені ліки Zaldiar (торгова марка, виробник 

STADA, зі складовою: tramadol/paracetamol в пропорції 37,5mg/325mg, відповідно)  

в заводській упаковці в кількості 19 таблеток (упаковані в два блістери: 10 та 9 

таблеток, відповідно). 

3. Судові витрати та витрати Відповідача по справі покрити за рахунок Позивача. 

 

Додатки: 

1. Фотокопія 1-ї та 5-ї сторінок паспорту громадянина України для виїзду за кордон 

(2 аркуші). 

2. Фотокопія картки страхової компанії (без перекладу, 1 аркуш). 

3. Заключення лікарської справи відділення Обласної лікарні міста Млада Болеслава 

Чеська Республіка, видане лікарем урологічного відділення 24.07.2018 р. (копія 

лікарської справи та переклад з чеської мови, 2 аркуші). 

4. Скан-фото СМС-коду з мобільного телефону, як підтвердження отримання ліків: 

Zaldair та Omeprazol (без перекладу, 1 аркуш). 

5. Копія рецепту MB 1950287, на ліки Zaldair, виданого 24.07.2018 р. (без перекладу, 

1 аркуш).    

6. Уточнення до Протоколу про порушення митних правил № 3223/30500/19, від 24 

липня 2019 року м/п «Ужгород», Закарпатської митниці ДФС (2 аркуші). 

 

 

16 серпня 2019 року 

 

 

 

Ключівський Ю.В. 
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