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Заперечення  

на апеляційну скаргу по справі № 308/8208/19/16315/2019  

(у порядку ст. 191 КУпАП) 

 

 19 серпня 2019 року Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської 

області, за головування Деметрадзе Т.Р., було ухвалено Постанову про закриття 

провадження в адміністративній справі відносно мене (справа № 308/8208/19), через 

відсутність порушення митних правил та, відповідно, відсутності в моїх діях складу 

правопорушення, передбаченого с. 471 МК України. В цілому, мотивувальна (з 

кількома несуттєвими неточностями) та резолютивна частини Постанови суду, вірно 

і повно відображають суть справи, провадження по якій судом правомірно закрита.   

 Користуючись своїм правом й у відповідності до ст. 191 КУпАП, надаю суду 

заперечення на апеляційну скаргу Закарпатської митниці ДФС (далі - Позивача) до 

мене та вважаю апеляційну скаргу Позивача необгрунтованою й такою, що 

задоволенню не підлягає у зв’язку з нижченаведеним: 

 1. 25.06.2019 року о 22 год. 50 хв., мною при перетині митного посту 

«Ужгород» (не в приватних справах), на ділянці «В'їзд», було обрано смугу 

«зелений коридор» через відсутність товарів, які підлягали письмовому 

декларуванню. Тобто я діяв у відповідності до частин: 5, 6 ст. 366 МК України. 

Натомість, на запитання представника митних органів про наявність у мене ліків я 

вказав, що маю ліки для власних потреб, які отримав та вживаю за рецептом 

лікаря й без проведення митного огляду/виявлення - надав їх першому. Серед ліків 

був й препарат Zaldiar 37,5mg/325mg TBL FLM 30x1 - 1 ks - 1-1-1 (тобто 30 

таблеток, які при потребі вживаю по одній таблетці три рази на день), які мені було 

призначено лікарем та на підставі рецепту, що видно зі заключення лікарської 

справи. Й саме залишки Zaldiar (19 таблеток, в двох блістерах, з 30-ти), які були у 

фірмовій упаковці, на якій кульковою ручкою вказано аналогічний, заключенню 

лікарської справи, порядок вживання й стало предметом судового розгляду.   

 2. Проживаючи в якості іноземця в Чеській Республіці та перебуваючи на 

тимчасовому обліку в Консульському відділі Посольства України в Чеській 

Республіці, маю відповідне медичне страхування, що дозволяє лікуватись та 

отримувати ліки в країні перебування (отримати ліки без рецепту в Чеській 

Республіці - неможливо). Відповідно до діючого законодавства Чеської Республіки у 

сфері охорони здоров'я та усталеної практики, що має місце при 

видачі/придбанні/отриманні ліків в Чеській Республіці, отримання рецепту 

можливе й за допомогою телефону на який пацієнт отримує СМС-код на ті чи інші 
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ліки, після чого може навідатись до любої аптеки й, в обмін на СМС-код - отримати 

замовлене, як правило, без доплати, тобто - безкоштовно. Натомість, представник 

митних органів,  вимагав від мене рецепт чи інший «дозвіл», а на пояснення, що 

маю тільки СМС-код, по якому й отримав препарат Zaldiar - ніяк не відреагував. 

  3. Наведені Позивачем в Апеляційній скарзі законодавчо-нормативні акти 

України, відносно обмежень та/чи заборони обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, недостатньо впорядковують саме питання: 

видачі/придбання/отримання ліків поза межами України, зокрема й пацієнтами-

громадянами України. Це ж стосується і 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 Апеляційній скарзі мають місце посилання 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). 

 4. 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. 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).  

 5. Наявність, офіційно отриманих за рецептом ліків, при перетині 

Державного кордону України не має ніякого відношення до переміщення товару, 

що прямо передбачено ст. 471 МК України та на що посилається Позивач, при 

перетині мною митного посту «Ужгород», на ділянці «В'їзд», саме через смугу 

«зелений коридор». Це ж відноситься й до ст. 458 МК України, яка стосується 

адміністративних порушень при «переміщенні товарів», що у моєму випадку не 

мало місце. Натомість, не стати порушником «встановленого порядку 

проходження митного контролю», як вказано в Апеляційній скарзі «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. Тим не менше, навряд чи має 

«склад злочину» наявність 19 таблеток, із загальним вмістом в них 712 міліграмів 

(себто менше 1 граму) tramadol - знеболювальної речовини отриманої за лікарським 

рецептом, яка вилучається у хворого при перетині державного кордону України з 

надуманими «ознаками порушення митних правил». 

  

 Таким чином, через відсутність товару для декларування та/чи заборонених 

(обмежених) для переміщення через митний кордон України, в тому числі й ліків, як 

товару, я мав право обрати смугу - «зелений коридор». Натомість, «фізична» 

відсутність лікарського рецепту та/чи іншого «дозволу», які передбачає українське 

законодавство й, відповідно, невизнання лікарського рецепту, виданого за межами 

України, у вигляді СМС-коду не може слугувати порушенням порядку проходження 

мною митного контролю, включаючи й порушення митних правил та, відповідно 

трактуватись Позивачем, як адміністративні правопорушення з накладенням 

адміністративних стягнень у вигляді штрафу, як це неправомірно вимагає Позивач.  

 

 На підставі вищевикладеного, прошу:  

 

1. Постанову Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 19 

серпня 2019 року по адміністративній справі № 308/8208/19 - залишити без змін. 

2. Апеляційну скаргу Закарпатської митниці ДФС на Постанову Ужгородського 

міськрайонного суду Закарпатської області від 19 серпня 2019 року по 

адміністративній справі № 308/8208/19 - відхилити.   

3. Зобов'язати Закарпатську митницю ДФС повернути мені, вилучені 25 червня 2019 

року ліки Zaldiar (торгова марка, виробник STADA), в заводській упаковці в 

кількості 19 таблеток (упаковані в два блістери: 10 та 9 таблеток, відповідно). 

  

 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. Пояснення до справи, інформація та доводи про обставини, що приводять до 

порушень, виходячи із законодавчо-нормативних актів України (4 аркуші). 
 

 

14 жовтня 2019 року 

 

 

 

Ключівський Ю.В. 
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