
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а 

факс; (044) 284-15-77, е-таіі: inbox@kia.court.gov.ua

13.10.2015 року № 33/796/1092/2015
Чжао Чен
315113, Чіна, Но. 35 дорога Зхеннан, місто 
Донгу, район Іньчжоу, Нинбо, Китай

Апеляційний суд міста Києва повідомляє, що 20 жовтня 2015 року о 10 год. 00 хв. 
в приміщенні суду за адресою: Україна, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а, відбудеться 
судовий розгляд за апеляційною скаргою представника Київської міської митниці 
Державної фіскальної служби -  Грабчака П.В. на постанову Солом’янського районного 
суду м. Києва від 28 серпня 2015 року, якою закрито провадження в справі про порушення 
митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, відносно 
громадянина Китайської народної республіки Чжао Чен, за відсутністю події і складу 
адміністративного правопорушення.

Додатково роз’яснюємо права Чжао Чен, відносно якого складений протокол про 
порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 268 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, а саме: особа, відносно якої складений протокол про порушення митних 
правил, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, 
заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою 
адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової 
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і 
користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться 
провадження. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності 
особи, відносно якої складений протокол про порушення митних правил. Під час 
відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про 
своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло 
клопотання про відкладення розгляду справи.

Згідно вказаної норми закону та положень ст.ст. 271, 294 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення на стадії апеляційного провадження інтереси Чжао Чен 
має представляти -  адвокат.

В разі неможливості явки Чжао Чен в суд апеляційної інстанції, прошу надати 
письмову заяву з вказівкою причин неможливості//небажання брати участь в судовому 
провадженні.

В ик.пом .судді- С еник І.В . 
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Суддя Апеляційного суду міста Києва Г.О.Балацька
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