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Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що

перебувають під загрозою зникнення

Ознайомлення з СІТЕС 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bulnesia_sarmientoi.jpg
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Що таке СІТЕС?
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СІТЕС 

• СІТЕС – це скорочена назва  Конвенції про 
міжнародну торгівлю видами дикої фауни і 
флори, що перебувають під загрозою зникнення

• Вона була підписана у Вашингтоні 3 грудня 1973 
року;

• США стала першою країною, 

що ратифікувала Конвенцію

14 січня 1974 року;

• Україна, 29 березня 2000 р.

… діє близько 44 років 
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СІТЕС 

183

…є актуальною для постійно зростаючої кількості учасників

CoP 16 
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СІТЕС 

• CITES - це міжурядова угода, яка гарантує, що

міжнародна торгівля дикими тваринами і 

рослинами не створює загрози їх виживанню.



6

Приклади торгівлі – Рослини 

• Орхідеї

• Кактуси та суккуленти

• Цибулини (сніжки, цикламен)

• Лікарські рослини

• Декоративні дерева

• Лісоматеріали
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Приклади торгівлі – Тварини 

• Горили

• Носороги

• Орли

• Панди

• Морські черепахи 

• Тигри
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Торгівля повинна відбуватися законно, не створювати 

загрозу виживанню видів, бути простежуваною

Торгівля в законних рамках може сприяти збереженню

видів і засобів до їх існування

Незаконна торгівля може становити

серйозний ризик для збереження диких видів
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Торгівля за СІТЕС на карті світу 

Основні регіони 
імпорту:

Північна Америка 
Європа         

Східна Азія 

Основні регіони імпорту & експорту:

Азія 
Південна Африка 

Середній Схід
Океанія 

Східна Європа 

Основні регіони 
експорту:

Південна Америка 
Центральна Америка 

Африка,  Азія 
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Хибні уявлення про СІТЕС 

• CITEС стосується всіх аспектів збереження дикої

природи

- СІТЕС стосується лише міжнародної торгівлі

деякими видами, що входять до переліку в Додатках;

• CITEС спрямована на заборону всієї торгівлі видами 

диких тварин і рослин

- CITEС спрямована на регулювання міжнародної 

торгівлі (для деяких видів дозвіл на торгівлю дуже 

обмежений) 
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Хибні уявлення про СІТЕС 

• CITEС регулює внутрішню торгівлю

- положення CITEС розглядаються тільки в 

міжнародній торгівлі;

• Додатки до СІТЕС - це перелік видів, що
знаходяться під загрозою зникнення в світі

- додатки включають лише ті види, зникненням
яких загрожує або може загрожувати міжнародна
торгівля.
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Як працює СІТЕС?

• Конвенція встановлює 

міжнародно-правову базу з 

загальними процедурними 

механізмами для запобігання 

міжнародної комерційної 

торгівлі видами, що 

знаходяться під загрозою 

зникнення, та для ефективного 

регулювання міжнародної 

торгівлі іншими видами.
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Як працює СІТЕС?

Аналогічні 

правила та 

положення 

Аналогічні 

вимоги 

Однотипні 

органи влади Аналогічні 

процедури 

Аналогічні 

документи 

ТИПОВІ  

ПРОЦЕДУРНІ 

МЕХАНІЗМИ 
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Як працює СІТЕС?

• Конвенція та її додатки є юридично

обов'язковими,  

• її положення застововуються в документах 

національного законодавства

США - Закон «Про види, що знаходяться під

загрозою вимирання» (ESA) 1973 р. 
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Законодавча підстава та застосування процесу

вилучення та конфіскації засновані на:

• Закон «Про види, що знаходяться під 

загрозою вимирання» 

• Закон «Лейсі» (поправка 2008-H.R.2419, Sec. 8204)

• 7 CFR, частина 356 

• Закон про реформу щодо конфіскації

цивільного майна 2000 року (CAFRA)
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Як працює СІТЕС?

• Для впровадження СІТЕС національне

законодавство повинно, принаймні:

– Призначити керівний адміністративний орган та 

орган наукової компетенції;

– Заборонити торгівлю видами, що порушує

вимоги Конвенції;

– Передбачати покарання за таку торгівлю;

– Передбачати конфіскацію видів, що потрапили

незаконно в обіг або володіння.
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Як працює СІТЕС?

• Керівний орган несе відповідальність за 

адміністративні аспекти виконання 

(законодавство, дозволи, річні та дворічні 

звіти про торгівлю, спілкування з іншими 

відомствами СІТЕС).
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Як працює СІТЕС?

• Орган наукової компетенції надає

консультації адміністративному органу з 

питань здійснення та моніторингу 

національної торгівлі щодо нешкідливості 

здійснення торгівлі та інших наукових

аспектів.
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• Види, що підлягають регулюванню в 

рамках СІТЕС, поділені на три 

додатки :

I
II

III

Додатки CITEС
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Додатки CITEС

Додаток I

– Види, яким загрожує 

вимирання, під впливом 

або можливим впливом 

торгівлі ними;

– Міжнародна (комерційна) 

торгівля такими видами 

диких тварин і рослин, як 

правило, заборонена;

– ~ 1200 видів і 3% від 

загальної кількості.



21

Додатки CITEС

Додаток II

– Види, яким вимирання не загрожує

безпосереденьо, але торгівлю

якими необхідно котролювати, щоб

уникнути цієї загрози, та види, які

подібні видам, що вже включені до 

Додатку ІІ;

– Міжнародна торгівля дозволена, 

але регулюється;

– 4399 видів тварин і 28 679 видів

рослин (97% від загальної кількості).



22

Додатки CITEС

Додаток III

• Види, для яких країна просить 

інших Учасників допомогти з їх

захистом

• Міжнародна торгівля

дозволена, але регулюється

(менш суворо, ніж для 

Додатку II);

• 160 видів тварин і 121 вид 

рослин.
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Додатки CITEС

• Додатки вимагають ретельного тлумачення  

• До переліку видів є анотації, що пояснюють:

• включення або виключення окремих географічно

розділених популяцій, підвидів, видів, груп видів

або вищих таксонів, які можуть включати

експортні квоти; та 

• типи екземплярів або експортних квот.



24

• CITES регулює експорт, реекспорт та імпорт живих

та мертвих тварин та рослин, їх частин та виробів

з них через систему дозволів та сертифікатів; 

• Ці дозволи або сертифікати видаються лише за 

умови дотримання певних умов, що необхідно

підтвердити під час виїзду або в'їзду в країну;

• Для видів перелічених у Додатках I і II найбільш

важливою умовою є те, що міжнародна торгівля

цими видами не повинна загрожувати їх

виживанню в дикій природі.    

Як працює СІТЕС?
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Як працює СІТЕС?

• Існують спеціальні положення щодо:

– Видів до-конвенції;

– Видів, які розмножують штучно;

– Некомерційного обміну між зареєстрованими

науковими установами;

– Пересувних виставок.
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Як працює СІТЕС?

• CITEС документи 
стандартизовані за:

• Форматом

• Мовою & 
термінологією 

• Інформацією 

• Терміном дії

• Процедурою видачі

• Дозвільних процедур 
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Як працює СІТЕС?

• Існує чотири типи

документів СІТЕС :

– Дозволи на експорт

– Дозволи на імпорт

– Сертифікати

реекспорту

– Інші сертифікати
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Як працює СІТЕС?

Дозволи на експорт  

• Дозволи на експорт видаються тільки Керівним
адміністративним органом за умови, що орган 
наукової компетенції повідомив про те, що
запропонований експорт не загрожує виживанню
даного виду;

• Керівний орган повинен переконатися в тому, що
предмет торгівлі отримано на законних підставах;

• Керівний орган повинен переконатися в тому, що
живий товар буде підготовлено та відправлено таким 
чином, щоб мінімізувати ризик травми, пошкодження 
здоров'я або жорстокого поводження;
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Як працює СІТЕС?

Дозволи на імпорт 

• (Застосовується тільки до видів з переліку в Додатку-I)

• Дозволи на імпорт видаються лише керівним

адміністративним органом за умови, що орган наукової

компетенції повідомив про те, що запропонований

експорт не загрожує виживанню даного виду;

• Примітка: деякі Учасники (напр. країни – члени 

Європейського Союзу), що прийняли більш суворі 

внутрішні правила, також вимагають документи для 

імпорту видів з переліку в Додатку ІІ .
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Як працює СІТЕС?

Інші сертифікати 

Сертифікати, що використовуються

в окремих випадках, таких як :

– Вирощені в неволі або штучно 

виведені особини

– Види до-конвенції 

– Пересувні виставки 

– Переселення з моря 

– Сертифікат походження для видів з 

Додатку III 

– Мітки для особин, що 

використовуються для наукового 

обміну



Методичні вказівки * @
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GOOGLE: 

“Cites Timber Species 

Manual USDA”

«Посібник МСГ США 

з порід деревини 

СІТЕС»

../Annexes/LAX Training/CITES I-II-III Timber Species Manual.pdf
../Annexes/LAX Training/plant_inspec_stations_manual.pdf
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Посібник з порід деревини (розділ 4) *


