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Вступ 
 
Способи та шляхи використання радіоактив-
них матеріалів і джерел іонізуючого випро-
мінювання (далі для всієї групи – РМ) відріз-
няються масовістю і різноманітністю. 
Типовими найбільш масовими, використову-
ваними і поширеними РМ є:  радіоактивні матеріали ядерного паливно-
го циклу;  Кобальт 60 (Co-60): стерилізація їжі, ме-
дична радіотерапія, промислова радіографія, 
калібрувальні джерела, різні датчики і вирів-
нювачі пристроїв;   Цезій 137 (Cs-137): опромінювачі крові, 
різні датчики і вирівнювачі пристроїв, ліку-
вання раку, калібрування детекторів радіоак-
тивного випромінювання;  Іридій 192 (Ir-192): промислова радіогра-
фія для визначення дефектів у компонентах 
металів, джерела гамма-випромінювання різ-
ного призначення; радіотерапія як джерело 
випромінювання;  Америцій 241 (Am-241): каротажні робо-
ти, прилади медичної діагностики, детектори 
диму, датчики щільності рідини, товщиномі-
ри, авіаційні датчики палива. 
 
Протягом життєвого циклу РМ є неминучим 
їх транспортування. При цьому необхідно 
зазначити, що транспортування РМ частково 
проходить у загальнодоступних місцях і є 
частиною практично кожної галузі викорис-
тання та застосування РМ. При транспорту-
ванні існують різні загрози, які змінюються і 
залежать від великої кількості різних факто-
рів. Потенційні наслідки реалізації загроз 
можуть бути значними, проявлятися в різних 
формах і мати важкі наслідки: забруднення 
навколишнього середовища, збільшення ла-
тентної смертності від раку, негативні еко-
номічні ефекти, соціальні потрясіння, нега-
тивні психологічні ефекти, проблеми 
дезактивації та радіаційної безпеки. Транс-
портування містить у собі максимальну кіль-
кість неконтрольованих (непередбачених)  
подій і відхилень від штатних умов техноло-
гічного ланцюга. Оскільки транспортування 
РМ проходить у загальнодоступних місцях, 
воно є найбільш вразливою стадією життєво-
го циклу РМ (тероризм). Сам факт розмі-
щення на транспортному засобі РМ робить 
для терористів привабливим захоплення тра-
нспортного засобу з метою викрадення РМ 
або швидкої доставки РМ до об’єкта атаки. 
 

Тому удосконалення системи безпеки пере-
везення радіоактивних матеріалів є одним із 
пріоритетних та актуальних напрямків під-
вищення рівня безпеки країни. Розвиток сис-
теми безпеки перевезення РМ має носити 
системний характер, інтегрований з міжна-
родними стандартами та кращими досягну-
тими рівнями безпеки.  
 

Аналіз публікацій 
 
У вересні 2002 р. Міжнародне агентство з 
атомної енергетики (МАГАТЕ) ухвалило ін-
тегрований підхід до захисту від ядерного 
тероризму. Цим підходом координується ді-
яльність, пов’язана з: фізичним захистом та 
звітністю щодо ядерних матеріалів і ядерних 
установкок; виявленням і реагуванням на 
контрабанду і несанкціоновану торгівлю РМ; 
забезпеченням фізичної безпеки джерел іоні-
зуючого випромінювання; підготовкою і реа-
гуванням на надзвичайні ситуації; виконан-
ням міжнародних стандартів. Інтегрований 
підхід МАГАТЕ також передбачає коорди-
націю робіт, пов’язану із забезпеченням фі-
зичної безпеки при транспортуванні РМ. 
 
Принципи інтегрального підходу до органі-
зації безпеки поводження з РМ забезпечу-
ються комплексом міжнародних норматив-
них документів, які охоплюють як ядерні, так 
і радіоактивні матеріали. Частина документів 
є обов’язковими для держав-учасників (на-
приклад, конвенції), частина носить рекоме-
ндаційний характер. 
 
Особливо значущими є декілька документів з 
міжнародної нормативно-правової бази за-
безпечення фізичної безпеки транспортуван-
ня. Це резолюції Організації Об’єднаних На-
цій UN/S/RES/1373 – (2001) і UN/S/RES/1540 
(2004). 
  
Резолюції закликають всі держави шукати 
шляхи інтенсифікації та прискорення обміну 
оперативною інформацією, у тому числі й по 
РМ, у сфері транспортування РМ, держави 
зобов’язані вживати заходи із запобігання 
несанкціонованим діям «недержавних 
суб’єктів», в тому числі: враховувати і забез-
печувати безпеку при транспортуванні; за-
безпечувати необхідні та ефективні заходи 
фізичного захисту; контролювати експорт, 
транзит, транспортування, перевантаження 
та реекспорт РМ. 
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До групи найбільш важливих міжнародних 
нормативно-правових документів, які охоп-
люють роботи, пов’язані з транспортуванням 
РМ, входять:  Конвенція з фізичного захисту ядерних 
матеріалів СППНМ (CPPNM) (1980) та поп-
равка до неї (INFCIRC/274) (має обов’яз-
ковий характер);  Ядерна безпека, Серія (NSS) № 13 «Реко-
мендації з ядерної безпеки, що стосуються 
фізичного захисту ядерних матеріалів і ядер-
них установок» (INFCIRC/225) (не мають 
обов’язкової сили) [1];  «Кодекс поведінки щодо забезпечення 
безпеки і збереження радіоактивних джерел» 
(IAEA/CODEOC/2004) (не має обов’язкової 
сили) [2];  «Керівництво з імпорту та експорту радіо-
активних джерел» (IAEA/CODEOC/IMP-
EXP/2005) (не має обов’язкової сили) [3];  «Керівництво з впровадження норм фізи-
чної безпеки при транспортуванні радіоакти-
вних матеріалів» (NSS 9) (не має обов’яз-
кової сили). 
 
Принциповим в наведених документах є те, 
що на державу повністю покладається відпо-
відальність за організацію фізичної безпеки 
на всіх етапах при транспортуванні як ядер-
них, так і радіоактивних матеріалів. 
  
Організаційні принципи конкретизовані в 
Конвенції СППНМ. Учасниками Конвенції 
СППНМ є понад 140 держав. Це єдиний до-
кумент у галузі фізичного захисту при імпор-
ті, експорті та транспортуванні РМ, що має 
обов’язкову юридичну силу для підписантів. 
  
Поправка до СППНМ визначає, що кожна 
держава-учасниця:  встановлює, впроваджує та підтримує не-
обхідний режим фізичного захисту;  захищає від крадіжки та іншого незакон-
ного захоплення ядерні матеріали при транс-
портуванні;  включає у практику конкретні вимоги з фі-
зичної безпеки транспортування РМ, які засто-
совує як усередині країни, так і за кордоном. 
 
У 2011 році МАГАТЕ видало «Рекомендації 
з ядерної безпеки, що стосуються фізичного 
захисту ядерних матеріалів і установок» 
INFCIRC/225 / (МАГАТЕ NSS 13) (далі – Ре-
комендації). Ці Рекомендації є основним ке-
рівництвом із застосування СППНМ. Вони 
спрямовані на створення умов для: 

 зведення до мінімуму можливості несанк-
ціонованого переміщення і / або диверсії;  визначення місцезнаходження та повер-
нення на місце втрачених або вкрадених РМ;  зведення до мінімуму радіаційних наслід-
ків диверсії. 
 
У Рекомендаціях використаний диференці-
йований підхід, за яким категорії РМ ранжо-
вано за масою, радіонуклідним складом та 
ступенем збагачення. Вимоги до нижчих ка-
тегорій поширюються на всі категорії РМ.  
Рекомендації визначають принципи органі-
зації транспортування РМ: виключення, в 
разі можливості, стандартних маршрутів; 
мінімізація часу перебування на маршруті; 
мінімізація кількості переміщень і переван-
тажень РМ; забезпечення захисту на марш-
руті і в період тимчасового зберігання; відбір 
і контроль придатності учасників транспор-
тування; мінімізація кількості осіб, інформо-
ваних про перевезення; конфіденційність ін-
формації. 
 
Рекомендації з поводження з РМ на доброві-
льній основі викладені в Кодексі поведінки 
щодо забезпечення безпеки і збереження  
радіоактивних джерел (далі – Кодекс), який 
був схвалений Радою керуючих МАГАТЕ 
08.09.2003 р.  
 
Кодекс застосовується до всіх РМ, які мо-
жуть становити значний ризик для фізичних 
осіб, суспільства і навколишнього середови-
ща. Документ розповсюджено для держав як 
керівництво з розробки та узгодження на-
прямів політики, законів і регулюючих по-
ложень з безпеки і збереження РМ. В ньому, 
з урахуванням диференційованого підходу, 
також викладені конкретні рекомендації з 
організації безпеки транспортування РМ. 
 
Окремий напрям утворюють документи 
МАГАТЕ та Комітету експертів ООН із за-
безпечення безпеки при транспортуванні не-
безпечних вантажів, рішення в яких не ма-
ють обов’язкової сили. 
 
Міжнародні організації, які відповідають за 
окремі види транспорту, видають нормативні 
документи обов’язкової дії для країн-
підписантів відповідних конвенцій, напри-
клад: вимоги Міжнародної морської органі-
зації (ММО) та Міжнародної організації ци-
вільної авіації (ІКАО). 
 
Документом ООН із забезпечення безпеки 
при транспортуванні РМ є «Transport of all 
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nine Classes of Dangerous Goods – Model 
Regulations 17th Revised Edition issued 2011 – 
(Most current as of 4/26/12)». У документі на-
дані рекомендації з транспортної безпеки для 
всіх дев’яти класів небезпечних вантажів. 
Незважаючи на відсутність обов’язковості 
дії, ці рекомендації виконуються в усьому 
світі. Документом також рекомендовано ба-
зовий рівень фізичної безпеки для всіх небе-
зпечних вантажів та план із забезпечення фі-
зичної безпеки для вантажів, визнаних як 
«особливо небезпечні». 
 
Організацію безпеки при транспортуванні 
виключно РМ регламентує Керівництво    
МАГАТЕ «Фізична безпека при транспорту-
ванні радіоактивних матеріалів», «Ядерна 
безпека, серія 9» (NSS 9). 
 

Мета і постановка завдання 
 
Метою роботи є удосконалення системи без-
пеки транспортування РМ шляхом виявлення 
недоліків сучасної національної системи за-
конодавства та рекомендацій щодо розробки 
єдиного комплекту документів з питань без-
пеки транспортування РМ, який гармонізова-
но з міжнародною системою законодавства. 
 

Напрями удосконалення національної  
системи безпеки транспортування РМ 

 
Узагальнення розглянутих документів дає 
чіткий розподіл відповідальності в системі 
безпеки при організації транспортування РМ. 
Відповідальність і функції у сфері забезпе-
чення безпеки при організації транспорту-
вання РМ розподіляються таким чином: 
1. На міжнародні організації покладається:   розробка міжнародних рекомендацій  
щодо підходів і принципів забезпечення без-
пеки при організації транспортування РМ;  визначення базового рівня безпеки при 
організації транспортування РМ;  виконання функцій, відповідно до міжна-
родних угод, делегованих учасниками цих 
угод. 
2. На держави покладається забезпечення:  надійного режиму фізичної безпеки;  нагляду за дотриманням операторами  
(відправниками, перевізниками, одержува-
чами) вимог держави у сфері безпеки транс-
портування РМ;  нагляду за використанням операторами 
ефективних систем фізичного захисту та реа-
гування на надзвичайні ситуації. 

3. На компанії-оператори покладається від-
повідальність за:  проектування, розробку та впровадження 
систем фізичної безпеки;  режим транспортної безпеки;  культуру транспортної безпеки. 
 
МАГАТЕ на прохання держав-членів пропо-
нує і проводить оцінку відповідності націо-
нальних систем безпеки вимогам міжнарод-
них документів. Це місії Оцінки радіаційної 
безпеки та фізичного захисту (RaSSIA); Оці-
нки безпеки транспортування (TranSAS); 
Міжнародна місія з фізичного захисту 
(IPPAS) та інші. 
  
В Україні, відповідно до взятих зобов’язань 
за міжнародними угодами, сформовано пра-
вову базу, яка забезпечує національну систе-
му безпеки перевезення РМ. Найбільш пов-
ним, спеціалізованим у напрямі безпеки 
перевезення РМ, є документ «Правила ядер-
ної та радіаційної безпеки при перевезенні 
радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006)» 
[4]. Дійсність та ефективність створеної сис-
теми нормативних документів підтверджено 
національним і міжнародним досвідом та 
визнано міжнародними організаціями. Так, 
МАГАТЕ місією Міжнародної перевірки ре-
гулюючого органу IRRS в Україні успішно 
провела перевірки у 2008 та 2010 роках. 
  
У той же час національна система безпеки 
перевезень РМ базується на занадто великій 
кількості нормативних документів та інстру-
кцій широкого кола відомств, які при спіль-
ному використанні мають окремі суперечно-
сті й потребують удосконалення. Особливо 
потребує удосконалення практична діяль-
ність. 
 
Так, на сьогодні для автомобільного переве-
зення між містами України навіть низькоак-
тивних РМ, що не мають значної потенційної 
техногенної загрози, якщо повністю виклю-
чається можливість використання об’єктів у 
терористичних цілях, процедура отримання 
дозволу на перевезення РМ охоплює практи-
чно повний обсяг, що, на наш погляд, супе- 
речить диференційному підходу Рекоменда-
цій INFCIRC/225. 
 
На рис. 1 наведено схему організації транс-
портування РМ для об’єктів, описаних вище. 
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Рис. 1. Схема організації транспортування РМ  
 
Вказані на схемі установи та організації 
склали лише основні органи, з якими необ-
хідно проводити погодження, або які мають 
надавати дозвіл. 
 
Складність взаємодії доповнюється необґру-
нтовано високою кількістю документів, які 
регламентують транспортування РМ. Лише 
по лінії Державної інспекції ядерного регу-
лювання України мають бути ураховані ви-
моги більш ніж три десятки постанов, наказів 
та інших нормативних актів. В окремих ви-
падках досягнення максимальної безпечності 
перевезення РМ призводить до протилежно-
го результату. Наприклад, при перевезенні 
РМ автомобіль буде обов’язково зупинений 
представниками Державної автомобільної 
інспекції для перевірки документів та конт-
ролю технічного стану. Це, безумовно, по-
рушує вимогу Рекомендацій INFCIRC/225 

про мінімізацію часу перебування на марш-
руті. 
 
Тож, обов’язковими напрямами удоскона-
лення системи безпеки транспортування РМ 
будуть:  проведення аудиту відповідності націона-
льної законодавчої бази вимогам та рекомен-
даціям міжнародних нормативних докумен-
тів;  визначення повної групи умов функціону-
вання системи безпеки транспортувань РМ за 
схемою повної групи умов, наведеною на 
рис. 2;  визначення критеріїв ефективності систе-
ми безпеки транспортувань РМ. 
 
Також слід враховувати вибір оптимальної 
кількості і структури нормативних докумен-
тів. 
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Рис. 2. Схема повної групи умов функціонування системи безпеки транспортувань РМ 
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Висновки 
 
Проведений аналіз сучасної національної 
системи безпеки транспортування РМ в 
Україні демонструє низький рівень ефектив-
ності та надійності. Тому удосконалення на-
ціональної системи безпеки транспортування 
РМ доцільно проводити не стільки за раху-
нок усунення окремих виявлених недоліків, 
скільки зосередивши заходи удосконалення 
на переведенні системи безпеки в перспекти-
вну та таку, що базувалася б на міжнародних 
вимогах.  
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