
 

 

Форма 

для подання запиту на отримання публічної інформації,  

що знаходиться у володінні Державної митної служби України 

Розпорядник інформації 

____________ Державна митна служба України ____________ 
(найменування органу Державної митної служби України - розпорядника інформації) 

Запит на отримання публічної інформації 

у письмовому вигляді електронною поштою           телефоном                        факсом 

(Необхідне підкреслити)     
 

фізична особа юридична особа Громадське об’єднання, що не має 

статусу юридичної особи 

(Необхідне підкреслити) 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб), 

найменування організації (для юридичних осіб), прізвище, ім’я, по 

батькові (за наявності) представника організації (для громадських 

об’єднань,що не мають статусу юридичної особи) 

      

    Ключівський Юрій Васильович 

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону 

запитувача 
29406, Брезно 86, Брезно, Чеська 

Республіка, Тел.+420-775288966,  

e-mail: ucias@ukr.net 

Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується 

25.06.2019, представником митниці на МП «Ужгород» у мене було вилучено ліки Zaldiar в 

кількості 19 таблеток (два блістери), які були у фірмовій, картонній упаковці з інструкцією по 

вживанню ліків (чеською мовою), на якій кульковою ручкою вказано аналогічний, 

заключенню лікарської справи, порядок вживання Zaldiar.  

Закарпатський апеляційний суд 07.02.2020 у справі №308/8208/19, постановив, цитую: 

«Виявлений та вилучений у Ключівського Юрія Васильовича медичний препарат іноземного 

виробництва «Zaldiar 37,5mg/325mg», діюча речовина «tramadol/paracetamol» (трамадол 

гідрохлорид) вмістом 37,5mg у кожній таблетці в загальній кількості 19 таблеток, упаковані у 

дів блістери (один блістер кількістю 10 та один блістер кількістю 9 таблеток), повернути 

Ключівському Ю.В. або його представнику за дорученням». До цього часу Закарпатська 

митниця рішення суду – не виконала. 

 

Через це, прошу дати відповідь/вказати дані: 

1. На якому складі митного органу розміщено вищевказані вилучені ліки та прізвище 

посадової особи, яка таке розміщення здійснила а також вихідні дані:  

- квитанції МД-1 (номер та дата); 

- довідки про розрахунковий об’єм займаної площі ліками (товаром); 

- витягу з «Книги реєстрації актів приймання-передавання товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення на склад Митниці»;  

- акту приймання-передавання (номер та дата, за наявності); 

- ярлика на майно, що поміщається на склад Митниці (номер та дата, за наявності).  

2. Яка вартість витрат за зберігання майна (щодобова, помісячно, річна), розміщеного на 

цьому складі, з 26.06.2019 (станом на 01.10.2021) конкретно моїх ліків «Zaldiar» в загальній 

кількості 19 таблеток, а також, на підставі яких законодавчо-нормативних документів 
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Продовження додатка 

 

здійснюються: розрахунки займаної площі під майно, вартості оренди та витрат на зберігання 

вищевказаних ліків 19 таблеток. 

3. Який порядок покриття/оплати «відшкодування витрат Митниці на зберігання товарів 

на складі Митниці», підстава для оплати, спосіб оплати та підтверджуючі документи:  

- рахунок-фактура, товарна накладна, інше (прошу вказати); 

- по перерахуванню на р/рахунок, банківською платіжною картою, готівкою; 

- платіжне доручення, фіскальний чек, квитанція про оплату інше (прошу вказати).  

4. Який порядок повернення товару (в моєму випадку - ліків), для «подальшого 

вивезення (повернення) громадянином за межі митної території України в тому пункті 

пропуску, через який вони ввозилися на митну територію України», якщо, відповідно до ст. 

ст.243, Митного Кодексу України, «у разі припинення провадження у справі про порушення 

митних правил за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення витрати 

митного органу на зберігання зазначених вище товарів, транспортних засобів власником цих 

товарів, транспортних засобів або уповноваженою ним особою не відшкодовуються»? 

5. Яким чином Закарпатська митниця Держмитслужби інформує громадянина, відносно 

якого  прийнято рішення про відмову в поверненні товарів зі складу митниці її керівником 

або особою, яка виконує його обов'язки, шляхом накладеної на заяву/звернення такого 

громадянина резолюції «Заборонено» та в якій спосіб і в які терміни? 

Прошу надати мені відповідь у визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк. Відповідь 

надати (ознайомитись з документами):  

поштою електронною поштою  факсом ознайомлення з документами у спеціальному місці 

розпорядника інформації 

(Необхідне підкреслити) 

Поштова адреса (якщо вибрано форму відповіді «поштою») (зазначити поштову адресу) 

Контактна електронна пошта 

(якщо вибрано форму відповіді «електронною поштою») 
e-mail: ucias@ukr.net 

Факс 

(якщо вибрано форму відповіді «факсом») 

(зазначити номер факсу) 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) представника 

запитувача (для юридичних осіб, фізичних осіб) 
  

Дата запиту  26.10.2021 

Заповнюється в органі Державної митної служби України 

Посада, прізвище, ініціали, номер телефону, підпис працівника, 

що прийняв запит 
  

Час та дата отримання запиту   

Підпис запитувача (у разі подання запиту в письмовій формі) 

 

 

Підпис посадової особи, яка отримала запит 

 

____________________ 

 

 
__________ 
Примітки: 

 
1. Поля у формі запиту запитувач заповнює за допомогою комп’ютера або від руки розбірливим 

почерком. 
2. Під час заповнення запиту дотримання вимог, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», є обов’язковим. 
 

 

ucias@ukr.net
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n164
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