
ОДИНИЧНІ ЕКЗЕМПЛЯРИ ЧАСТИН ТВАРИН ТА ЇХНІХ ДЕРИВАТІВ 
ЗАХОВУЮТЬ: 
	в ручній поклажі та багажі;
	на тілі перевізника, у спеціально виготовлених поясах з кишенями, в натільній 

білизні, взутті та верхньому одязі; 
	у повітропроводах автомобілів;
	всередині спинок сидінь автобусів;
	всередині шин запасних коліс;
	у відрах з промащеним ганчір’ям;
	під панеллю приладів;
	у кишенях натільної білизни та поясі штанів;
	приклеєними до тіла скотчем; 
	в пакетах з печивом, перцем, пральним порошком, упаковках від 

електробритв; 
	всередині конструктивних порожнин транспортних засобів або у спеціально 

виготовлених схованках; 
	в спеціально виготовлених подвійних днищах у дорожніх сумках і багажних 

ящиках – для великих хижих птахів;
	в тубусах з картону чи іншого матеріалу, які вкладаються під друге дно;
	в порожні банки з-під напоїв – для маленьких птахів (папуг, амадинів та ін.).

ЖИВИХ ДИКИХ ТВАРИН, А ТАКОЖ ВЕЛИКІ ПАРТІЇ ЧАСТИН ТВАРИН  
ТА ЇХНІХ ДЕРИВАТІВ МОЖУТЬ ПЕРЕВОЗИТИ У:
	спеціально виготовлених герметично зварених ящиках, поміщених у 

транспортні засоби, завантажені матеріалами, які утруднюють якісний 
митний огляд (ліс, лісоматеріали, металолом та інший товар, що перевозять 
навалом);
	контейнерах, з подвійним дном або подвійними стінками; 
	конструктивних порожнинах локомотивів і вагонів залізничного транспорту; 
	підсобних і службових приміщеннях морського та річкового транспорту 

(туші диких тварин в охолодженому стані поміщають у суднові холодильники 
в провізійних коморах, маскуючи під суднові запаси;  частини та деривати 
можуть поміщати в трюми). 

ДЛЯ УНИКНЕННЯ РЕАКЦІЙ СЛУЖБОВИХ СОБАК, тварини і рослини та 
їхні деривати, що мають специфічний запах (сушений трепанг, лапи ведмедя, 
мускусна залоза кабарги, частини тигра та ін.) запаковують у целофан (рідше – 
в металеву фольгу), а потім замотують у цупкі паперові мішки або перемотують 
скотчем. 

ЧАСТО ДЕРИВАТИ ПЕРЕВОЗЯТЬ ЯК ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ:
	як більярдні кулі (з незадекларованої слонової кістки);
	у вигляді окремих шматків, не схожих на вихідний об’єкт (наприклад, ріг 

носорога);
	у складі препаратів (необхідно звернути увагу на опис складу речовин на 

упаковці чи вкладенні).

ЩОБ ПРИХОВАТИ СПРАВЖНЮ ВИДОВУ НАЛЕЖНІСТЬ ПЕРЕВІЗНОГО 
ОБ’ЄКТА, можуть надавати законно видані дозволи СІТЕС, але при цьому 
вид, зазначений у документах, і вид, що перевозиться, схожі й важко піддаються 
розрізненню. В таких випадках необхідно звертатися в організації, які можуть 
надати допомогу у визначенні видової належності об’єктів (Мінекології, наукові, 
дослідницькі, природоохоронні організації, зоопарки тощо).

 

МЕТОДИ  КОНТРАБАНДИ  
ОБ’ЄКТІВ  КОНВЕНЦІЇ  СІТЕС

Бюро Координатора економічної  
та екологічної діяльності ОБСЄ

Лорі у консервній банці

Взуття, наповнене 
лускою панголінів

Вироби зі слонової кістки, заховані  
в статуетці та виявлені при скануванні

Фотографії надані прес-службою Західного регіонального управління прикордонної служби України та митною службою Королівства Бельгії

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

Череп черепахи, замаскований 
під декоративний виріб

Хижі птахи, заховані  
у плетених тубусах


