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1. ЦІЛІ ТА МЕТОД АНАЛІЗУ
В Україні створена нормативно-правова база для забезпечення радіаційної безпеки та
фізичного захисту поводження з радіоактивними матеріалами (РМ).
До прийняття змін в Кримінальний Кодекс України у 2016 році, проведення заохочувальних заходів щодо добровільної здачі населенням покинутих джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) було неефективним у зв’язку з наявністю кримінальної відповідальності
за незаконне поводження з радіоактивними матеріалами. Крім того, не передбачалося
звільнення від відповідальності за добровільну здачу.
Тому у 2016 році у статтю 265 кодексу було впроваджено частину 4, яка передбачає звільнення особи від кримінальної відповідальності у випадку добровільної здачі РМ, у тому
числі ДІВ, з якими вона поводилася незаконно.
Метою даного аналізу є визначення прогалин у законодавчій та нормативно-правовій базі
в сфері безпеки поводження з РМ, в тому числі, ДІВ, що перебувають поза регулюючим
контролем або у незаконному обігу, а також підтвердження достатності та несуперечливості чинної нормативно-правової бази по відношенню до положень Кримінального Кодексу стосовно амністії виявлених ДІВ.
Метод аналізу полягає у проведенні системного огляду чинних Законів України та нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки в сфері поводження з РМ з акцентом на питанні поводження з ДІВ, що перебувають поза регулюючим контролем або у
незаконному обігу.
Обсяг аналізування:
–

Система регулювання безпеки щодо поводження з РМ та ієрархічна піраміда законодавчих та нормативно-правових документів щодо поводження з РМ;

–

Нормативно-правові акти щодо поводження з РМ, що опинилися поза регулюючим
контролем;

–

Нормативно-правова база фізичного захисту та захищеності РМ;

–

Кримінальний кодекс України.

Аналіз виконується по відношенню до наступних критеріїв, що є ключовими для реалізації
проекту «Амністія покинутих ДІВ»:
–

Повнота та несуперечливість нормативно-правової бази щодо поводження з РМ;

–

Достатність чинної нормативно-правової бази щодо поводження з РМ для реалізації
проекту;

–

Необхідність розробки деталізованих процедур для упорядкування організаційних та
процедурних питань щодо поводження з ДІВ, що перебувають поза регулюючим контролем або у незаконному обігу.
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2. ОГЛЯД НОРМАТИВНОПРАВОВОЇ БАЗИ ЩОДО
ПОВОДЖЕННЯ З РМ
2.1 Регулювання безпеки щодо поводження з РМ
Ядерне законодавство України поширюється на всі види ядерних та інших РМ, у тому
числі радіоактивних відходів та ДІВ, а також пов’язані з ними об’єкти – ядерні установки,
об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами та ДІВ. Діяльність щодо
всіх цих матеріалів і об’єктів повинна здійснюватися у відповідності з передбаченими законом дозволами та із забезпеченням виконання вимог норм, правил і стандартів ядерної і
радіаційної безпеки та захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших ДІВ.
Традиційно у сфері використання ядерної енергії вважається, що основні ризики для ядерної
і радіаційної безпеки та захищеності становлять ядерні установки та сховища радіоактивних
відходів. Тому більшість заходів із забезпечення безпеки та захищеності спрямовані на них.
Ці об’єкти та матеріали ізольовані від населення та довкілля. Проте в Україні зосереджена
велика кількість ДІВ різної активності та призначення.
Діяльність з ДІВ (незалежно від сфери їх використання) підлягає державному регулюванню
шляхом видачі ліцензій, здійснення державного нагляду та застосування санкцій.
Державна інспекція ядерного регулювання України (далі – Держатомрегулювання) є центральним органом виконавчої влади, який з 1995 року забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії шляхом встановлення
законодавчих та нормативних вимог, видачі документів дозвільного характеру, проведення
інспекцій та застосування санкцій.
Україна є однією з перших країн, які приєдналися у 2003 році до виконання положень
«Кодексу поведінки щодо забезпечення безпеки і збереженості радіоактивних джерел»
(МАГАТЕ, 2003 рік) [1]. На сьогодні більшість положень Кодексу [1] вже імплементовані
в національну законодавчу базу. У рамках реалізації Кодексу [1] було розроблено Національну програму створення Регістру джерел іонізуючого випромінювання та забезпечення
безпечного зберігання відпрацьованих високоактивних ДІВ. Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання [2] створено з метою здійснення обов’язкової державної реєстрації ДІВ для забезпечення обліку ДІВ та контролю за знаходженням та переміщенням
ДІВ, проведенням аналізу їх кількісного і якісного складу (крім ДІВ, які є у Збройних Силах),
прогнозування їх накопичення, обсягів обслуговування, потреби у виробничих потужностях підприємств - виробників ДІВ та спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами. Крім того, для впровадження положень Кодексу [1] державна
система ліцензування та контролю за ДІВ була суттєво покращена – були створені та розпочали свою діяльність з 2006 року 8 регіональних державних інспекцій. Міжрегіональний
розподіл структурних підрозділів апарату Держатомрегулювання представлено на Рис. 1.
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Державні інспекції ЯРБ:
1. Західна
2. Кримська
3. Південна
4. Південно-східна
5. Північна
6. Північно-західна
7. Східна
8. Центральна
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Рис. 1 – Регіональні державні інспекції ядерної та радіаційної безпеки
Через зовнішню агресію, Україна втратила регулюючий контроль на територіях АР Крим та
окремих територіях Донецької та Луганської областей. Зв’язок із Кримською державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки фактично було втрачено у травні-червні, а з вересня 2014 року вона офіційно перейшла у підпорядкування Ростехнадзора РФ. Південно-східна
державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки, що розташовувалась у м. Донецьк, продовжувала свою роботу та у грудні 2014 року її було переведено до м. Запоріжжя.
На теперішній час Держатомрегулювання виконує функції державного регулювання безпеки
ДІВ безпосередньо та через територіальні органи – сім державних інспекцій з ядерної та
радіаційної безпеки.
Держатомрегулювання та територіальні Державні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки
здійснюють регулюючий контроль за діяльністю з використання ДІВ на 4 167 суб’єктах діяльності, з виробництва ДІВ – 22 суб’єктах діяльності. З них 2481 суб’єкт здійснюють діяльність
з використання ДІВ, що не звільняються від ліцензування та мають відповідні ліцензії. Для
інших суб’єктів діяльності дозвільною процедурою є державна реєстрація ДІВ.
Станом на початок 2018 року в Україні нараховується 3 620 власників зареєстрованих
ДІВ, що використовують 23 565 ДІВ, у тому числі 8 736 радіонуклідних джерел та 14 829
нерадіонуклідних установок, що генерують іонізуюче випромінювання. Слід зазначити,
що за часів Радянського Союзу ДІВ виготовлялися та використовувалися у великих кількостях при відсутності обліку і регулювання з боку держави. Після розпаду СРСР багато джерел стали безконтрольними внаслідок закриття підприємств або їх розкрадання.
Оскільки поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання вимагало фінансових витрат, деякі підприємства та установи намагалися позбутися їх незаконним чином. Тому в Україні утворилася значна кількість так званих «історичних»
джерел – покинутих, загублених, викрадених, прихованих.
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Одним із основних принципів державного регулювання є диференційований підхід до різних
видів діяльності з використання ДІВ, враховуючи їх потенційну ядерну та радіаційну небезпеки шляхом:
звільнення від регулюючого контролю ДІВ з низьким рівнем потенційної небезпеки. Рівні та
Порядок звільнення від регулюючого контролю визначені в постанові Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2011 року № 1174 [3] та наказі Держатомрегулювання від 1 липня 2010 року
№ 84 [4];
реєстрації в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання усіх ДІВ, що не звільнені від регулюючого контролю. Порядок державної реєстрації ДІВ затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2000 року № 1718 [5];
ліцензування діяльності з використання ДІВ, що мають середній та високий рівень потенційної небезпеки, відповідно до вимог встановлених Законом України «Про дозвільну діяльність
в сфері використання ядерної енергії» [6]. Рішення про можливість звільнення від ліцензування діяльності з використання ДІВ приймається Держатомрегулювання за умови відповідності
ДІВ «Критеріям, за якими діяльність з використання ДІВ звільняється від ліцензування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1174 [3], шляхом затвердження відповідного Переліку.
Впроваджена міжнародна категоризація ДІВ, зокрема категорії для радіонуклідних ДІВ (1-5)
за рівнем їх потенційної небезпеки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
05.12.2007 № 1382 [7].
Будь-яка діяльність з ДІВ дозволяється, якщо підтверджена суб’єктом діяльності спроможність дотримання вимог норм та правил з радіаційної безпеки та обґрунтована безпека цих
ДІВ.
Україна, як і інші країни світу, прагне забезпечити міжнародні режими безпеки шляхом: імплементації міжнародних вимог безпеки, найкращої міжнародної практики та впровадження
найбільш ефективних інструментів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
З 2014 року розпочато виконання комплексу заходів, щодо імплементації Директиви Ради
2013/59/Євратом [8], яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки,
що виникає від іонізуючого випромінювання, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2015 № 110-р «Про схвалення розроблених Державною інспекцією ядерного регулювання планів імплементації деяких актів законодавства ЄС» [9].
Нова система, що реалізована в Директиві [8], передбачає більш гнучкий підхід, при якому на
рівні норм і правил обумовлюються фундаментальні принципи і референтні рівні доз опромінення, які не повинні перевищуватися, тобто положення, які не потребують частого перегляду.

2.2 Ієрархічна піраміда законодавчих та нормативно-правових
документів щодо поводження з РМ
Як і в багатьох інших країнах, українське законодавство структуроване ієрархічно. Існуючу на
сьогоднішній день в Україні структуру нормативно-правових актів (далі – НПА) з ядерної та
радіаційної безпеки (далі – ЯРБ) можна представити у вигляді так званої Ієрархічної піраміди
(див. Рис. 2).
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I
Закони
України
II
Акти, прийняті
Кабінетом Міністрів
України та Президентом
України
ІІІ
Документи, зареєстровані в
Міністерстві юстиції України та
підлягають безумовному виконанню всіма
суб’єктами в галузі використання ядерної енергії

IV

Документи, які є рекомендаційними, не зареєстровані
в Міністерстві юстиції і застосовуються всіма суб’єктами
в галузі використання ядерної енергії

V

Документи, розроблені експлуатуючими організаціями (операторами)
ядерних установок і затверджені регулюючим органом

Рис. 2 – Ієрархічна піраміда законодавчо-нормативної бази з ЯРБ
Опис документів, з яких складаються відповідні рівні Ієрархічної піраміди, представлені в
Табл. 1.
Табл. 1 – Опис Ієрархічної піраміди

Рівень
І

Типи документів
Закони України, що:
регулюють суспільні відносини та
визначають основи внутрішньої та
зовнішньої державної політики у
сфері використання ядерної енергії,
зокрема її мету та завдання, основні
поняття, що використовуються,
принципи безпеки та захисту при
провадженні діяльності, наслідки
недотримання встановлених норм
та правил;

ратифікують міжнародні
зобов’язання України (конвенції,
договори) у сфері використання
ядерної енергії, що встановлюють
обов’язки держави по відношенню
до інших країн.
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Рівень
ІІ

Типи документів
Закони України, що:
НПА, прийняті Кабінетом Міністрів України та Президентом України, в
яких встановлюються:
порядок здійснення діяльності
(без визначення технічних
аспектів) або конкретні правила
поведінки суб’єктів суспільних
відносин в архітектурнобудівельної діяльності, в
діяльності, що пов’язана з
охороною навколишнього
природного середовища та
ін., тобто НПА, дія яких не
стосується напряму суспільних
відносин у сфері використання
ядерної енергії, але ці НПА
підлягають безумовному
виконанню усіма суб’єктами в
сфері використання ядерної
енергії.
НПА, зареєстровані в Міністерстві юстиції України, та підлягають
безумовному виконанню усіма суб’єктами в сфері використання ядерної
енергії (норми та правила):

повноваження центральних органів
виконавчої влади, порядок здійснення
діяльності (без визначення технічних
аспектів) або конкретні правила
поведінки суб’єктів суспільних
відносин у сфері використання
ядерної енергії;

ІІІ

прийняті органом державного
регулювання ЯРБ та які встановлюють
вимоги, необхідні для забезпечення
ЯРБ;

ІV

V
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прийняті іншими центральними
органами виконавчої влади
та які безпосередньо не
встановлюють вимоги, необхідні
для забезпечення ЯРБ, але
підлягають безумовному
виконанню усіма суб’єктами в
сфері використання ядерної
енергії.
Акти, які мають рекомендаційний характер, не реєструються в
Міністерстві юстиції України, та застосовуються усіма суб’єктами в сфері
використання ядерної енергії:
прийняті органом прийняті іншими
нормативні документи
державного
центральними
колишнього СРСР (ПНАЭ,
регулювання ЯРБ органами
ПБЯ тощо) в частині, що
(так звані РД);
виконавчої влади не суперечать чинному
(ДБН, ГОСТ, ОСТ, законодавству.
ДСТУ тощо);
Нормативні документи, що розроблені експлуатуючими організаціями
(операторами) ЯУ, та погоджені органом державного регулювання ЯРБ.

Нормативні положення, що встановлені в актах, зазначених в існуючій Ієрархічній піраміді
по своїй суті є гібридом, у якому застосований жорсткий регламентуючий підхід, прийнятий
у колишньому СРСР, скоригований у деяких аспектах західними підходами до нормативного
регулювання.
Законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють безпеку діяльності з ДІВ, є складовою
частиною загальної структури нормативно-правових актів ЯРБ.
Структура існуючої нормативно-правової бази щодо регулювання безпеки ДІВ, що використовується у сфері ліцензування та регуляторного нагляду за використанням ДІВ в промисловості, медицині та наукових дослідженнях, представлена нижче (Див. Табл. 2 та ДОДАТОК 1).
Табл. 2 – Основні законодавчі та нормативно-правові акти щодо регулювання
безпеки діяльності з ДІВ

Законодавчі та нормативно-правові акти України щодо регулювання безпеки
діяльності з ДІВ
Рівень – Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» [10];
– Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної
I

енергії» [6];
Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»
[11].
– Закон України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» [12];
Рівень – Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1174 «Про
затвердження критеріїв, за якими діяльність з використання джерел
II
іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування» [3];
– Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1382 «Про
затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого
випромінювання» [7];
– Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1718 «Деякі питання
державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого
випромінювання» [5];
– Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 263 «Про
затвердження Положення про державну систему професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку
та контролю ядерних матеріалів» [12];
– Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про
порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією
України» від 15.10.2004 № 1373 [13];
– Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання перевезення
радіоактивних матеріалів» від 03.10.2007 № 1196 [14];
– Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення
державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки»
від 13.11.2013 № 824 [15]
Рівень Базові документи, що встановлюють основні принципи та критерії
III
радіаційного захисту:
– Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) [16];
– Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: радіаційний захист від
джерел потенційного опромінення НРБУ-97/Д-2000 [17];
– Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ2005) [18].
–
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Законодавчі та нормативно-правові акти України щодо регулювання безпеки
діяльності з ДІВ
Рівень Нормативні документи з безпеки використання ДІВ у промисловості, що
III
встановлюють правила та вимоги:
– Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з
використання джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.065-2002)
[19];
– Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з
виробництва джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.203-2015) [20];
– Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання
джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.066-02) [21];
– Порядок взаємодії Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання
з Державним реєстром радіоактивних відходів [22];
– План реагування на радіаційні аварії (НП 306.5.01/3.083-2004) [23];
– Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з виробництва
джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.052-2001) [24];
– Вимоги до щорічного звіту про аналіз радіаційної безпеки при виробництві
джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/3.055-02) [25];
– Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у
рамках практичної діяльності (НП 306.4.159-2010) [26].
– Вимоги та умови безпеки (ліцензійні вимоги) під час провадження діяльності
з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній
дефектоскопії (НП 306.5.161-2010) [27].
– Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання
ядерної енергії [28].
– Правила з радіаційної безпеки прискорювачів електронів (НП 306.5.192-2013)
[29].
– Вимоги до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері
використання ядерної енергії (НП 306.1.129-2006) [30];
– Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних
матеріалів (ПБПРМ-2006), (НП 306.6.124-2006) [31];
– Перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню
яких звільняється від ліцензування (НП 306.5.195-2013) [32];
– Порядок користування Державним регістром джерел іонізуючого
випромінювання (НП 306.5.201-2015) [33];
– Вимоги до системи управління якістю проведення діагностичних
та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого
випромінювання (НП 306.5.148-2008) [34].
Регулювання безпеки діяльності з використання ДІВ здійснюється у відповідності до положень
законодавчих та нормативно-правових актів, наведених вище. Закони визначають загальні
принципи та встановлюють зобов’язання сторін, залучених до діяльності з ДІВ. Постанови
Кабінету Міністрів України встановлюють процедури отримання ліцензій на провадження діяльності з ДІВ, критерії звільнення від ліцензування, порядок реєстрації ДІВ у Державному
регістрі джерел іонізуючого випромінювання тощо. Нормативно-правові акти встановлюють
критерії безпеки, визначають ліцензійні умови провадження діяльності з ДІВ, встановлюють
специфічні правила безпеки при використання ДІВ для окремих видів діяльності.
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3. АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВИХ АКТІВ ЩОДО
ПОВОДЖЕННЯ З РМ,
ЩО ОПИНИЛИСЯ ПОЗА
РЕГУЛЮЮЧИМ КОНТРОЛЕМ

Основним документом, що регулює діяльність щодо поводження з РМ, що опинилися поза
регулюючим контролем, є Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 № 813 «Про
затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять
діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу» [39] (далі – Порядок).
Цей Порядок [39] регулює взаємодію органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, під час виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, що не вимагає радикальних дій з ліквідації можливих радіаційних
наслідків, а також визначає комплекс заходів, спрямованих на недопущення або мінімізацію
заподіяння шкоди здоров’ю населення і довкіллю внаслідок радіаційного впливу. Крім того,
цей документ визначає поняття незаконного обігу радіоактивних матеріалів, встановлює
учасників заходів з первинного обстеження виявлених матеріалів або об’єктів, їх повноваження та завдання, заходи з перевезення радіоактивного матеріалу до місця тимчасового зберігання або захоронення, та заходи, здійснювані за межами місця виявлення підозрюваного
матеріалу/об’єкта.
Документ визначає органи виконавчої влади, що залучаються до реагування на виявлення
радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, а саме:
–

місцеві органи виконавчої влади;

–

правоохоронні органи;

–

Державна екологічна інспекція;

–

органи охорони державного кордону Держприкордонслужби;

–

територіальні органи МНС;

–

Держатомрегулювання;

–

Мінприроди;

–

Держсанепідемслужба;

–

Державна корпорація «УкрДО «Радон»;

–

Інститут ядерних досліджень НАН України або інші компетентні організації.

Координацію дій під час виконання заходів на місці виявлення підозрюваного матеріалу/
об’єкта здійснює місцевий орган виконавчої влади.
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Порядок встановлює заходи, що мають запроваджуватися на місці виявлення підозрюваного матеріалу/об’єкта, встановлює основні функції відповідних органів виконавчої влади
(див. Рис. 3), так:
–

представники Мінприроди, Держсанепідемслужби і Держатомрегулювання проводять радіологічне обстеження місця виявлення підозрюваного матеріалу/об’єкта та за його результатами готують висновки про основні параметри радіаційної обстановки на місці;

–

Інститут ядерних досліджень НАН або інша компетентна організація надає експертну
оцінку ситуації на місці виявлення підозрюваного матеріалу/об’єкта в окремих ситуаціях (неможливість ідентифікувати радіоактивний матеріал, коли цього вимагають інтереси
радіаційного захисту населення та довкілля та/або досудове розслідування; виявлення
нейтронного випромінювання, що свідчить про наявність ядерного матеріалу), в разі необхідності проводить поглиблений аналіз;

–

правоохоронні органи проводять огляд місця події і здійснюють необхідні заходи з метою
виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили, а також збереження доказів на місці скоєння злочину;

–

представники підприємства державної корпорації «УкрДО «Радон», МНС в межах зони
обслуговування проводять дозиметричний контроль осіб, що зайняті на роботах у межах
контрольованої зони, здійснюють перевезення вилученого радіоактивного матеріалу;

–

територіальні органи МВС або органи охорони державного кордону Держприкордонслужби (під час незаконного перетинання державного кордону поза пунктами пропуску через
державний кордон) забезпечують охорону місця виявлення підозрюваного матеріалу/
об’єкта, а також охорону та супроводження такого матеріалу/об’єкта під час транспортування до місця тимчасового зберігання або захоронення.
Місцеві органи
виконавчої
влади
Координація

Держатомрегулювання

Мінприроди

Підготовка висновків

МОЗ

Головна
експертна
організація
(ІЯД НАН
України)

МНС СБУ МВС Прикордонна
(ДСНС)
служба

Проведення
обстежень

Проведення
слідчих
дій

Фізичний
захист

Вилучення
Регіональні
інспекції

Екологічна Держсанепідем
служба
інспекція

Транспортування

Рис. 3 – Схема взаємодії органів виконавчої влади під час виявлення радіоактивних
матеріалів у незаконному обігу
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На основі висновків та рекомендацій представників правоохоронних органів та фахівців
Держсанепідемслужби, Держатомрегулювання та Мінприроди місцевий орган виконавчої
влади приймає рішення про подальші дії з вилученим з незаконного обігу радіоактивним
матеріалом.
Порядок [39] встановлює вимоги щодо дотримання правил радіаційної безпеки під час проведення робіт з радіоактивними матеріалом, що опинилися у незаконному обігу, включаючи
їх транспортування до місць безпечного зберігання – підприємства державної корпорації
«УкрДО «Радон» в межах зони обслуговування.
Порядок [39] визначає джерела фінансування заходів щодо обстеження, проведення експертизи, забезпечення охорони, перевезення, тимчасового зберігання радіоактивних матеріалів,
виявлених у незаконному обігу, ліквідації наслідків радіаційних аварій, а також інших витрат,
пов’язаних з перебуванням радіоактивних матеріалів у незаконному обігу. Такими джерелами
є бюджетні кошти, передбачені відповідним органом виконавчої влади, або кошти власника
(користувача), в разі встановлення такого власника (користувача) зазначених радіоактивних
матеріалів.
На виконання міжнародних зобов’язань, а також з метою інформування населення, державних, громадських та інших організацій Держатомрегулювання:
–

надсилає за встановленою формою офіційне повідомлення про виявлення підозрюваного
матеріалу/об’єкта до бази даних МАГАТЕ з незаконного обігу;

–

розміщує інформацію про виявлення підозрюваного матеріалу/об’єкта на своїй офіційній
веб-сторінці.

Відповідно до рекомендацій місії IRRS, проведеної МАГАТЕ в Україні у 2008 році, було здійснено перегляд Порядку, в частині забезпечення фінансування заходів щодо радіоактивних
матеріалів, виявлених у незаконному обігу, та інших витрат. Порядок [39] було доповнено
нормою, згідно якої особа, яка знайшла або виявила підозрюваний матеріал/об’єкт, не несе
фінансової відповідальності за витрати, пов’язані з перебуванням радіоактивних матеріалів
у незаконному обігу.
Разом з тим, Порядок [39] встановлює норми у дуже стислому вигляді, деякі з них потребують деталізації та уточнення.
Аналіз Порядку [39] продемонстрував, що цей документ, розроблений в 2003 році, не відповідає реальному стану справ щодо означених в ньому органів виконавчої влади. Порядок
[39] потребує актуалізації як з точки зору оновлення органів виконавчої влади, що залучаються до реагування на виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу і їх назв,
так і з точки зору покладених на них функцій. Так на сьогоднішній день згідно з Постановою
Кабінету міністрів України «Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби»
від 29 березня 2017 р. № 348 ліквідована Держсанепідемслужба, а її обов’язки покладені на
Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в частині
покладання на неї завдання і функції з реалізації державної політики у сфері санітарного
та епідемічного благополуччя населення та із здійснення контролю (нагляду) за дотриманням вимог санітарного законодавства (крім функцій з реалізації державної політики у сфері
епідеміологічного нагляду (спостереження) та у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників). Також функції
Держсанепідемслужби виконують Державна служба України з питань праці, в частині здійснення дозиметричного контролю робочих місць та доз опромінення працівників, та частково Лабораторні центри МОЗ. Реорганізовані Мінприроди та Державна екологічна інспекція.
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В деяких органах виконавчої влади створені нові структурні підрозділи, що безпосередньо
повинні займатися реагуванням на виявлення небезпечних, в тому числі радіоактивних, матеріалів в незаконному обігу.
Іншим нагальним питанням, як показує практика, є фінансування проведення експертних
оцінок - поглибленого аналізу - виявлених в незаконному обігу радіоактивних матеріалів, що
виконує Інститут ядерних досліджень НАН, до встановлення власника (користувача) зазначених радіоактивних матеріалів.
В Порядку [39] згадуються окрім Інституту ядерних досліджень НАН також «інші компетентні
організації». При цьому не встановлені ні критерії визначення такої організації, ні порядок
визнання, відсутні також і перелік таких компетентних організацій.
Порядок [39] не визначає форми звітних документів за результатами обстеження місця виявлення в незаконному обігу радіоактивних матеріалів, як то протоколи огляду та вимірювань радіаційних параметрів (мінімальний обсяг вимірювань, описова інформація, відео -,
фотоматеріали, форма представлення результатів тощо), форма звіту про проведені дослідження та попередні оцінки.
Як про виклик на сьогоднішній день можна говорити про питання узгодженості положень
і функцій нових структурних підрозділів органів виконавчої влади в частини взаємодії при
виявленні радіоактивних матеріалів в незаконному обігу.
Порядок [39] встановлює необхідність створення системи запобігання незаконному обігу
радіоактивних матеріалів. Таким чином, є потреба у документі, який би визначав цілі діяльності такої системи, її учасників і компетентний/координуючий орган, їх завдання та повноваження, встановлював порядок функціонування зазначеної системи.
Крім того, необхідно розробити рекомендації щодо надання чіткої та об’єктивної інформації
щодо виявленого матеріалу для повідомлення населенню, державним та громадським організаціям, а також на виконання міжнародних зобов’язань України.
В Порядку вказані правоохоронні органи, як державні органи виконавчої влади, що залучаються до здійснення діяльності під час виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному
обігу. При цьому не визначено, які правоохоронні органи окрім МВС та Держприкордонслужби можуть бути залучені до такої діяльності, не встановлений розподіл обов’язків між цими
органами. Зокрема, в рамках реорганізації Міністерства внутрішніх справ створена Національна поліція, до структури якої входить Департамент забезпечення діяльності, пов’язаної
з небезпечними матеріалами. Завдання і функції, що на нього покладаються, мають узгоджуватися з Порядком.
Практичний досвід застосування Порядку продемонстрував ряд проблемних моментів.
1. Зокрема, не достатньо детально прописані функції/дії місцевих органів виконавчої влади, які є основним координуючим органом діяльності в разі виявлення радіоактивних
матеріалів у незаконному обігу.
2. Проблемним питанням є практичні аспекти фінансування такої діяльності, особливо що
стосується випадків, коли власник (користувач) зазначених радіоактивних матеріалів
не встановлений. Через відсутність фінансування не проводяться/затягуються терміни
проведення необхідних експертиз.
3. Ще однією проблемою є облаштування майданчиків або приміщень зберігання радіоактивних матеріалів у місцях їх виявлення до моменту вивезення на підприємство Дер-
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жавної корпорації «Українське державне об’єднання «Радон». Це може бути значний
термін у декілька діб, протягом якого має бути забезпечений як радіаційний, так і фізичний захист цих радіаційно-небезпечних матеріалів.
4. В стані реорганізації знаходяться Державна екологічна інспекція України та Державна
служба України з надзвичайних ситуацій. Зміна або перерозподіл функцій відповідним
чином вплинуть на їх діяльність в рамках взаємодії з іншими органами виконавчої влади. На сьогоднішній день існують певні проблеми щодо взаємодії Державної екологічної
інспекції України та Держприкордонслужби під час виявлення радіоактивних матеріалів
в пунктах пропуску через державний кордон.
5. В Порядку встановлено, що про результати досліджень та експертиз Інститут ядерних
досліджень, інша експертна організація інформує зазначений правоохоронний орган, а
також Держатомрегулювання та інші органи виконавчої влади, до компетенції яких належить створення системи запобігання незаконному обігу. При цьому не визначено перелік
«інших органів виконавчої влади, до компетенції яких належить створення системи запобігання незаконному обігу», що створює певні проблеми стосовно того, що інформація не буде доведена, принаймні своєчасно, до відома тих органів, яким вона потрібна.
6. Окремим питанням є оснащення всіх задіяних органів виконавчої влади та юридичних
осіб, залучених до реагування на виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному
обігу, вимірювальними засобами та технічним станом цих засобів.

4. АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОЇ БАЗИ ФІЗИЧНОГО
ЗАХИСТУ ТА ЗАХИЩЕНОСТІ РМ

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» [10], який є основним у ядерному законодавстві, у статтях 7, 61 встановлює обов’язковість фізичного захисту
для всіх видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, зокрема, для виробництва,
використання, зберігання, технічного обслуговування ДІВ. Забезпечення фізичного захисту
є обов’язковою умовою для надання дозволу (ліцензії) на здійснення такої діяльності. Відповідальність за порушення порядку визначення, створення та підтримку безперервного
функціонування систем фізичного захисту ДІВ несуть суб’єкти діяльності (стаття 63). Як
вказано у статті 60 цього закону [10], цілями фізичного захисту ДІВ є:
– створення умов для мінімізації можливості вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого
іншого неправомірного вилучення ДІВ;
–

сприяння здійсненню заходів з розшуку та повернення зниклих ДІВ та зведення до мінімуму радіологічних наслідків диверсії.

Таким чином, закон [10] встановлює основні положення фізичного захисту ДІВ. Разом з тим,
стаття 1 закону [10] потребує внесення уточнення щодо терміну «джерело іонізуючого випромінювання», оскільки на практиці існують два різні поняття, що створює певні суперечності.
Згідно закону [10], ДІВ – це будь-який фізичний об’єкт, який може створювати іонізуюче випромінювання із застосуванням радіоактивних речовин або інших фізичних принципів, за винятком ядерних установок. Це широке поняття включає і сховище радіоактивних відходів, і склад
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тимчасового зберігання ядерного матеріалу при перевезенні . Разом з тим, в цьому законі [10]
(статті 27,29, 32), а також у інших нормативно-правових актах з ядерної та радіаційної безпеки, джерелом іонізуючого випромінювання, у більш вузькому розумінні, вважається об’єкт,
який може виготовлятися, поставлятися, перевозитися чи знаходитися у незаконному обігу.
Закон України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних
відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» [35] є базовим законом у встановленні
та підтриманні захищеності та забезпеченні фізичного захисту ДІВ. У ньому сформульовані
умови досягнення цілей фізичного захисту та першочергові вимоги фізичного захисту. Разом з тим, у статті 5 серед конкретних об’єктів фізичного захисту випали з уваги радіоактивні матеріали, які виявлено у незаконному обігу.
Базовим документом для ДІВ є Постанова КМУ від 26.04.2003 № 625 [40], яка встановлює
порядок визначення рівня фізичного захисту для джерел іонізуючого випромінювання залежно від їх потенційної небезпеки. Встановлюються мінімально необхідні умови фізичного
захисту двох рівнів, для високоактивних та низькоактивних джерел відповідно. Ці вимоги
можуть бути підвищені з урахуванням результатів оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів. Оцінка
загроз викладена у нормативно-правовому акті «Проектна загроза для ядерних установок,
ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання в
Україні», який затверджено Указом Президента України [41].
Виходячи з загальнодержавної Проектної загрози, ліцензіати, відповідальні за ДІВ, що вказані у Переліку радіаційно-небезпечних об’єктів в Україні, для яких розробляється об’єктова
проектна загроза [42], здійснюють розробку об’єктових проектних загроз, створення та підтримку систем фізичного захисту об’єктів та матеріалів. Схема розподілу відповідальності
у сфері фізичного захисту з прив’язкою до діючих законодавчо-нормативних документів зображена на рис. 5.
З метою підтримання режиму захищеності, ДІВ повинні розміщуватися у зонах обмеження доступу, забезпечених системами фізичного захисту. Межами такої системи є фізичні
бар’єри, що обмежують об’єкт, призначений для поводження з ДІВ. Детальні вимоги до зон
обмеження доступу та підтримання режиму доступу до ДІВ викладено у Вимогах до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу [43].
Інструментом забезпечення фізичного захисту об’єктів, призначених для поводження з ДІВ, є
система фізичного захисту, що складається з організаційно-правових та інженерно-технічних
заходів. Інженерно-технічні заходи здійснюються згідно Вимог до комплексу інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання [44]. Охорона об’єктів, призначених
для поводження з ДІВ, а також ДІВ при їх перевезенні забезпечується суб’єктами охоронної
діяльності відповідно до Вимог щодо застосування охорони в системі фізичного захисту ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими
джерелами іонізуючого випромінювання, радіоактивних матеріалів [45].
Взаємозв’язок між нормативно-правовими актами фізичного захисту представлений на
Рисунку 4. Разом з тим, у нормативно-правовій базі фізичного захисту ДІВ є деякі прогалини на рівні наказів центральних органів виконавчої влади. Відсутні документи, які б
встановлювали конкретні вимоги до фізичного захисту ДІВ та загальні вимоги до систем
фізичного захисту ДІВ. Ці вимоги можливо було б об’єднати у нормативно-правовому акті
«Правила фізичного захисту джерел іонізуючого випромінювання». Крім того, МАГАТЕ
у своїх випусках серії з ядерної захищеності рекомендує країнам-учасницям розробити
та впровадити регулюючі документи щодо ядерної захищеності ДІВ, об’єктів та діяльності,
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пов’язаних з ними [46], а також щодо ядерної захищеності ДІВ, що знаходяться поза регулюючим контролем [47].
Нормативно-правова база фізичного захисту ДІВ містить Правила забезпечення збереження
ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання [48].
Цей акт було прийнято у 2000 році. Він не в повній мірі відповідає сучасному досвіду, вимогам щодо захищеності, стандартам та рекомендаціям МАГАТЕ і потребує перегляду.
Порушення законодавства України з фізичного захисту тягне за собою відповідальність відповідно до закону. Згідно статті 32 закону [35], порушеннями у сфері фізичного захисту ДІВ є:
–

порушення норм, правил, стандартів та інструкцій з фізичного захисту;

–

порушення вимог щодо забезпечення фізичного захисту;

–

невиконання приписів органів державного управління та державного регулювання у
сфері використання ядерної енергії і радіаційної безпеки щодо фізичного захисту;

–

незаконні одержання, володіння, використання, передавання, видозмінення або розпорошення ДІВ;

–

крадіжка ДІВ або їх захоплення, а також спроба вчинення таких дій;

–

незаконне проникнення на транспортний засіб, призначений для перевезень ДІВ;

–

вчинення або спроба вчинення диверсії.
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ЗУ
«Про ратифікацію
Поправки до КФЗЯМ»
Конвенція про ФЗ

Компетентний
орган з ФЗ

ЗУ
«Про фізичний
захист…»

Визначення
рівня ФЗ

Н.№ 156
Загальні
вимоги до СФЗ
при перевезенні
Н.№ 156
Загальні
вимоги до СФЗ

Наказ № 163.
Об’єктовий
план взаємодії
у разі вчинення
диверсії
Наказ №164.
Вимоги до
охорони в СФЗ
Наказ № 169.
Проведення
оцінки
вразливості

ПКМУ № 861
Центральний
орган ФЗ

ЗУ
«Про дозвільну
діяльність»

Допуск до
особливих робіт
Проф. навчання
фахівців з ФЗ

Державна
система ФЗ

ПКМУ № 363
Положення про
ДІЯР

ЗУ
«Про використання
ЯЕ та РБ»

ПКМУ № 1337
Прядок
функціонування
ДСФЗ

Система ФЗ

Інженернотехнічні
заходи
Наказ № 179.
Вимоги до
оцінки стану СФЗ
Н.№ 196 Вимоги
до змісту та
структури плану
забезпечення ФЗ
Наказ № 76. Культура
захищеностіі

Ліцензування
діяльності з
забезпечення ФЗ

ПКМУ № 625
Порядок
визначення
рівня ФЗ

ПКМУ № 1471
Порядок
надання
допуску до ОР

Організаційноправові заходи

Ліцензування
діяльності з
використання ЯЕ

ПКМУ № 263
Положення про
ДС проф.
навчання ФЗ
ПКМУ № 1115
Перелік видів
діяльності ФЗ

Наказ № 116
Правила ФЗ
ЯУ та ЯМ

Наказ № 181.
Форми для
спец. перевірки

Наказ № 153
Перелік
документів
на окр. вид
ліцензії
Наказ № 176.
Вимоги до КІТЗ СФЗ

Наказ №
252/492/267.
Порядок
експлуатації ІТЗ

Наказ № 12
Перелік
документів ЕО
на ліцензію
Наказ № 21
Державна
експертиза
ЯРБ

Наказ № 177.
Вимоги до зон
обмеження доступу

Рис. 4 – Взаємозв’язок між нормативно-правовими актами фізичного захисту
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5. АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОГО

КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО
ПОВОДЖЕННЯ З РМ

Кримінальну відповідальність за вчинення злочинів проти національної та громадської безпеки визначено у Кримінальному кодексі України [49]. Криміналізацію багатьох видів порушень
щодо радіоактивних матеріалів було здійснено у 2007-2010 роках за рекомендаціями місії
Управління ООН по боротьбі зі злочинністю та незаконним обігом. До цього за ці порушення
наставала адміністративна відповідальність, що не сприяло запобіганню та протидії незаконному обігу радіоактивних матеріалів та радіаційному тероризму. У 2014 році низку статей
щодо незаконного поводження з радіоактивними матеріалами було переглянуто або доповнено, у зв’язку з серйозним погіршенням політичної обстановки та веденням бойових дій на
сході України.
Кодекс [49] встановлює кримінальну відповідальність за вчинення наступних злочинів щодо
або із застосуванням радіоактивних матеріалів, у тому числі ДІВ:
–

Стаття 113. Диверсія. Вчинення дій, спрямованих на радіоактивне забруднення - див.
статті 1, 2, 32 закону [35];

–

Стаття 201. Контрабанда. Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від нього радіоактивних матеріалів - див. статтю 2 закону [35];

–

Стаття 237. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення. Ухилення або неналежне проведення заходів з ліквідації або усунення наслідків забруднення
радіоактивними речовинами або випромінюванням – див. частину другу статті 2 закону
[35];

–

Стаття 261. Напад на об’єкти, на яких знаходяться або транспортуються радіоактивні матеріали з метою захоплення або знищення цих об’єктів – див. статтю 1, частину другу
статті 32 закону [35];

–

Стаття 262. Викрадення радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем – див. статті 2, 32 закону [35];

–

Стаття 265. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами. Придбання, носіння,
зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення, розпилення або руйнування радіоактивних матеріалів (джерел іонізуючого випромінювання та ін.) без передбаченого законом дозволу – див. статтю 32 закону [10], статтю 32 закону [35];

–

Стаття 265-1. Незаконне виготовлення пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або
випромінює радіацію – див. статті 1, 2, 32 закону [35];

–

Стаття 266. Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали. Радіологічний шантаж – див. статтю 32 закону [35];

–

Стаття 267. Порушення правил зберігання, використання, обліку перевезення радіоактивних матеріалів, незаконне пересилання поштою чи вантажем – див. статті 7, 55, 57 закону
[10], статтю 7 закону [35].

–

Стаття 190. Спроба продажу підробленого РМ
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Адміністративна відповідальність посадових осіб ліцензіатів, що провадять діяльність з
використання ДІВ, за порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки встановлюється
Кодексом України про адміністративні правопорушення [50]:
–

Стаття 95. Порушення посадовими особами норм і правил ядерної та радіаційної безпеки;

–

Стаття 188-18. Невиконання приписів органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, ненадання інформації або надання неправдивої інформації, перешкоджання здійсненню державного нагляду.

Таким чином, зазначені кодекси [49], [50] встановлюють відповідальність за всі передбачувані
злочини та порушення щодо ДІВ.
У 2016 році у статтю 265 кодексу [49] було впроваджено частину 4, яка передбачає звільнення
особи від кримінальної відповідальності у випадку добровільної здачі радіоактивних матеріалів, у тому числі ДІВ, з якими вона поводилася незаконно.

6. ПРОГАЛИНИ В НОРМАТИВНОПРАВОВІЙ БАЗІ ЩОДО
ПОВОДЖЕННЯ З РМ

За результатами аналізу нормативно-правової бази, представленого у розділах 3-5, в Табл.
3 наведено перелік виявлених прогалин, що потребують усунення для підтримки реалізації
проекту Амністія.
Табл. 3 – Перелік прогалин в нормативно-правовій базі в сфері поводження з РМ

НПА

Посилання Неточність
в документі
Держсанепідемслужба
Постанова Кабінету П.п. 4, 5,
Міністрів України від 10,11, 13
02.06.2003 № 813
у тексті
«Про затвердження Порядку
Порядку взаємодії
органів виконавчої
влади та юридичних
осіб, які провадять
діяльність у сфері
використання
ядерної енергії,
в разі виявлення
радіоактивних
матеріалів у
незаконному обігу»
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Необхідна корекція
Державна служба
України з питань
безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів
(Держпродсоживслужба)
або Державна служба
України з питань праці
(Держпраці),або
Лабораторні центри
МОЗ в залежності від
завдань та покладених
на них функцій

НПА
Постанова
Кабінету
Міністрів України
від 02.06.2003
№ 813 “Про
затвердження
Порядку
взаємодії органів
виконавчої влади
та юридичних
осіб, які
провадять
діяльність
у сфері
використання
ядерної енергії,
в разі виявлення
радіоактивних
матеріалів у
незаконному
обігу”

Посилання Неточність
в документі
П.13
Українського державного
об’єднання “Радон” МНС
П.п. 4, 13,
15
П.4
П.п. 3,4,
5, 8, 10,
11,13, 15
П.7

загальне

Необхідна корекція

Державна корпорація
“Українське державне
об’єднання “Радон”
МНС
Державна
служба України
з надзвичайних
ситуацій (ДСНС)
територіальні органи МВС Національна поліція
Мінприроди
Міністерство екології
та природних
ресурсів України
(Мінприроди України)
Місцевий орган
Не встановлені ні
виконавчої влади може
критерії визначення
вернутися до головної
такої організації, ні
експертної організації
порядок визнання,
- Інституту ядерних
відсутні також
досліджень
і перелік таких
Національної академії
компетентних
наук (далі - Інститут
організацій.
ядерних досліджень)
Потрібна деталізація
або іншої компетентної
положення
організації для надання
експертної оцінки
ситуації на місці
виявлення підозрюваного
матеріалу/об’єкта.
Порядок не визначає
Розробка форми
форми звітних документів звітних документів
за результатами
обстеження місця
виявлення в незаконному
обігу радіоактивних
матеріалів, як то
протоколи огляду та
вимірювань радіаційних
параметрів (мінімальний
обсяг вимірювань,
описова інформація,
відео -, фотоматеріали,
форма представлення
результатів тощо), форма
звіту про проведені
дослідження та попередні
оцінки.
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НПА

Посилання Неточність
в документі
загальне
Порядок встановлює
необхідність створення
системи запобігання
незаконному обігу
радіоактивних матеріалів,
однак не визначає
механізму.

Постанова
Кабінету
Міністрів України
від 02.06.2003
№ 813 “Про
затвердження
Порядку
взаємодії органів
виконавчої влади
та юридичних
осіб, які
провадять
діяльність
у сфері
використання
загальне
ядерної енергії,
в разі виявлення
радіоактивних
матеріалів у
незаконному
обігу”

загальне
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Порядок не містить
порядку підготовки
інформації щодо
виявленого матеріалу
для повідомлення
населенню, державним
та громадським
організаціям, а також на
виконання міжнародних
зобов’язань України.

В Порядку не достатньо
детально прописані
функції/дії місцевих
органів виконавчої
влади, які є основним
координуючим органом
діяльності в разі
виявлення радіоактивних
матеріалів у незаконному
обігу.

Необхідна корекція
Розробка документа,
який би визначав
цілі діяльності такої
системи, її учасників
і компетентний/
координуючий
орган, їх завдання
та повноваження,
встановлював
порядок
функціонування
зазначеної системи
(не стосується
проекту Амністія)
Розробка
рекомендацій щодо
надання чіткої
та об’єктивної
інформації щодо
виявленого матеріалу
для повідомлення
населенню,
державним та
громадським
організаціям, а
також на виконання
міжнародних
зобов’язань України.
Розробка документа,
що визначає функції/
дії місцевих органів
виконавчої влади

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
В рамках цієї підзадачі виконано аналіз чинної законодавчої та нормативно-правової бази з
ядерної та радіаційної безпеки щодо поводження із РМ, в тому числі, ДІВ, що перебувають
поза регулюючим контролем або у незаконному обігу.
За результатами аналізу зроблені наступні висновки:
1. В Україні сформована багаторівнева система законодавчих та нормативно-правових
документів з ядерної та радіаційної безпеки, що охоплює всі аспекти безпеки поводження з РМ.
2.	Чинна нормативна база з урахуванням змін Кримінального Кодексу України є достатньою
для забезпечення успішної реалізації проекту Амністія. Не виявлено критичних прогалин,
що перешкоджають виконанню робіт за проектом.
3. Встановлені окремі прогалини, в тому числі суперечності та недостатність деталізації
вимог щодо поводження з ДІВ, що перебувають поза регулюючим контролем або у незаконному обігу, які рекомендується усунути для підтримки реалізації проекту Амністія.
Основні прогалини нормативно-правової бази щодо поводження з РМ:
1. Базовий нормативно-правовий акт щодо поводження з РМ що перебувають поза регулюючим контролем або у незаконному обігу - Постанова Кабінету Міністрів України від
02.06.2003 № 813 «Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та
юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу» (Порядок) не відповідає реальному стану справ щодо означених в ньому органів виконавчої
влади та потребує актуалізації як з точки зору оновлення органів виконавчої влади, що
залучаються до реагування на виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу і
їх назв, так і з точки зору покладених на них функцій.
2. В Порядку не достатньо детально прописані функції/дії місцевих органів виконавчої влади, які є основним координуючим органом діяльності в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу.
3. Порядок не визначає форми звітних документів за результатами обстеження місця виявлення в незаконному обігу радіоактивних матеріалів, як то протоколи огляду та вимірювань радіаційних параметрів, форма звіту про проведені дослідження та попередні оцінки.
4. Практичний досвід застосування Порядку продемонстрував ряд проблемних моментів:
–

аспекти фінансування діяльності відповідно до Порядку, особливо що стосується випадків, коли власник (користувач) зазначених радіоактивних матеріалів не встановлений (через відсутність фінансування не проводяться/затягуються терміни проведення необхідних
експертиз).

–

облаштування майданчиків або приміщень зберігання радіоактивних матеріалів у місцях
їх виявлення до моменту вивезення на підприємство Державної корпорація «Українське
державне об’єднання «Радон»;
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–

комунікація та порядок обміну інформацією органів виконавчої влади;

–

окремим питанням є оснащення всіх задіяних органів виконавчої влади та юридичних
осіб, залучених до реагування на виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному
обігу, вимірювальними засобами та технічним станом цих засобів;

–

відсутність процедур про надання чіткої та об’єктивної інформації щодо виявленого матеріалу для повідомлення населенню, державним та громадським організаціям, а також на
виконання міжнародних зобов’язань України.

В рамках наступних підзавдань рекомендується зосередити зусилля на наступних аспектах:
1. Розробці рекомендацій щодо перегляду та актуалізації Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу (Постанова
Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 № 813) з урахуванням виявлених прогалин
(підзадача 2.2).
2. Розробці специфічного Порядку взаємодії органів виконавчої влади, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, для цілей реалізації проекту Амністія (на основі Постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 № 813) (підзадачі 2.2, 2.3, 2.4).
3. Розробці рекомендацій (дорожньої карти) щодо впровадження заходів для вдосконалення
взаємодії органів виконавчої влади, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, включаючи
амністію ДІВ, на державному та місцевому рівнях за результатами спільного обговорення
на міжвідомчих нарадах (підзадача 2.3).
4. Розробці комунікативних процедур, форм звітних документів при добровільній здачі ДІВ
(протоколи огляду та вимірювань радіаційних параметрів, форма звіту про проведені
дослідження, та ін.) (підзадача 2.4).
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ДОДАТОК 1

ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ТА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З РМ
1. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювання».
2. Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».
3. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.1997 № 847
«Про створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання».
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1718
«Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел
іонізуючого випромінювання».
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1174
«Про затвердження критеріїв, за якими діяльність з використання джерел
іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування»
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 № 813
«Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб,
які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення
радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу».
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1382 «Про затвердження
Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання».
9. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи.
(ДГН 6.6.1-6.5.001-98), затверджено постановою Головного державного
санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62.
10. Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: радіаційний захист від джерел
потенційного опромінення НРБУ-97/Д-2000. Державні гігієнічні нормативи
(ДГН 6.6.1-6.5.061-2000), затверджено постановою Головного державного
санітарного лікаря України від 12.07.2000 № 116.
11. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005)
(ДСП 6.6.1 116 2005), затверджені наказом МОЗ України від 02.02.2005 № 54,
зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 20.05.2005 за № 552/10832.
12. Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з
виробництва джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.203-2015), затверджені
наказом Держатомрегулювання від 13.08.2015 № 148, зареєстровані в Міністерстві
юстиції України від 03.09.2015 за № 1054/27499. (набрання чинності 01.01.2016).
13. Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання
джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.065-2002), затверджені наказом
Держатомрегулювання від 02.12.02 № 125, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України від 17.12.2002 за № 978/7266.
14. Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з виробництва джерел
іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.052-2001), затверджені наказом
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Державного комітету ядерного регулювання України від 17.08.2001 № 62,
зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 31.08.2001 за № 774/5965.
15. Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел
іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.066-2002), затверджені наказом
Держатомрегулювання від 02.12.2002 № 125, зареєстровані в Міністерстві юстиції
України від 17.12.02 за № 978/7266.
16. Вимоги до щорічного звіту про аналіз радіаційної безпеки при виробництві джерел
іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/3.055-02), затверджені наказом
Держатомрегулювання України від 29.12.2001 № 122 та зареєстровані в Міністерстві
юстиції України від 04.03.2002 за № 223/6511.
17. Вимоги та умови безпеки (ліцензійні вимоги) під час провадження діяльності з
використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії
(НП 306.5.161-2010), затвердженні наказом Держатомрегулювання від 21.09.2010
№ 121, зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 20.10.2010 за № 950/18245.
18. Правила з радіаційної безпеки прискорювачів електронів (НП 306.5.192-2013),
затвердженні наказом Держатомрегулювання від 05.08.2013 № 83, зареєстровані
в Міністерстві юстиції України від 21.08.2013 за № 1442/23974.
19. Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках
практичної діяльності (НП 306.4.159-2010), затверджений наказом Державного
комітету ядерного регулювання України від 01.07.2010 № 84, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України від 20.08.2010 за № 718/18013.
20. Порядок проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки
(НП 306.1.107-2005), затверджено наказом Держатомрегулювання від 21.02.2005
№ 21, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 07.04.2005 № 372/10652;
21. Вимоги до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері
використання ядерної енергії (НП 306.1.129-2006), затверджені наказом
Держатомрегулювання від 16.10.2006 № 162, зареєстровані в Міністерстві юстиції
України від 06.12.2006 за № 1268/13142.
22. Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів,
(НП 306.6.124-2006), затверджені наказом Держатомрегулювання від 30.08.2006
№ 132, зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 18.09.2006 за № 1056/12930.
23. План реагування на радіаційні аварії (НП 306.5.01/3.083-2004), затверджений
наказом Держатомрегулювання, МНС України від 17.05.2004 № 87/211,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 10.06.2004 за № 720/9319.
24. Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках
практичної діяльності (НП 306.4.159-2010), затверджений наказом Держатомрегулювання від 01.07.2010 № 84, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від
20.08.2010 за № 718/18013.
25. Перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування (НП 306.5.195-2013), затверджений наказом Держатомрегулювання від 03.12.2013 № 138, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від
19.12.2013 за № 2148/24680.
26. Порядок користування Державним регістром джерел іонізуючого випромінювання (НП
306.5.201-2015), затверджений наказом Держатомрегулювання від 16.04.2015 № 70,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 18.06.2015 за № 717/27162.
27. Про затвердження Загальних правил радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині, затверджені наказом Держатомрегулювання та МОЗ
від 16.02.2017 № 51/151, зареєстрований в Мінюсті України 18.05.2017 № 636/30504.
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