
ПРЯМА КОНТРАБАНДА 

Ретельно перевіряйте документи, підвищуйте рівень обізнаності працівників на кордоні 

ПІДРОБЛЕНЕ МАРКУВАННЯ
Часто фреони перевозять як бутан, пропан та інші холодоагенти, які не заборонені для 
перевезення. 

Перевіряйте партії ГХФВ і ГФВ з використанням ідентифікаторів речовин

НЕПРАВДИВЕ ДЕКЛАРУВАННЯ
Наприклад, фреони декларують як R-22, розраховуючи на те, що службовці на кордоні не  завжди обізнані з відповідною 
хімічною назвою та митними кодами. Інколи наповнені балони декларують як порожні, занижують вартість товару в 
рахунках-фактурах.

Ретельно перевіряйте документи, порівнюйте відповідність вантажу документам і кодам ТН ЗЕД

ДЕКЛАРУВАННЯ ХЛАДОНА ЯК ВІДНОВЛЕНОЇ РЕЧОВИНИ
Чистий або навмисно забруднений хладон можуть декларувати як «уживаний», «відновлений» через те, що такі поставки 
не вносяться до обсягу вживання ОРР країни. 

Перевіряйте потужності країн-експортерів для перероблення, робіть аналіз зразків речовин

МЕТОД «ПОДВІЙНОГО ШАРУ»
Незаконний товар може бути прихований під шаром 
балонів з легальними товарами. 

Ретельно перевіряйте документи, робіть 
огляд вантажів

ПРИХОВУВАННЯ
Балони заховують серед іншого вантажу. Поодинокі балони можуть переміщувати через 
кордони в рюкзаках, у приватних автомобілях. 

Ретельно контролюйте переміщення вантажів

ШАХРАЙСТВО З ПЕРЕВАНТАЖЕННЯМ ТОВАРІВ
Схеми охоплюють детально розроблені маршрути перевезень, фіктивні пункти призначення  
та підроблені документи. 

Використовуйте засоби міжнародної співпраці, 
перехресного контролю в країнах експорту та транзиту

ДЕКЛАРУВАННЯ ЯК ОБЛАДНАННЯ
Фреони часто декларуються як обладнання для холодильних установок, компресори  
або автозапчастини. 

Проводьте ретельний огляд партій вантажів

МЕТОДИ  КОНТРАБАНДИ  ОРР

Правопорушник використовував даний пристрій  
для нелегального імпорту ХФР до США з Венесуели

Балони з R-12, заховані на судні

Бюро Координатора економічної  
та екологічної діяльності ОБСЄ

Складено за матеріалами та фотографіями Агентства екологічних розслідувань (Велика Британія), а також фотографіями Митної служби Хорватії

Підготовлено та надруковано  за підтримки уряду Фінляндії в рамках проекту ENVSEC/ОБСЄ  
«Попередження незаконного транскордонного обігу небезпечних відходів та інших транскордонних екологічних правопорушень»

!

!

!

!

!

!

!

!

 Маркування цього балону підроблено: насправді всередині – R-12 

Працівники кордону затримали цей вантаж на маршруті, який 
часто використовувався для цілей незаконного транспортування

Заховані балони з ОРР         

Знімок рентгенівського сканування вантажівки

Задекларований 
вантаж


