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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА РАДІАЦІЙНОГО 

КОНТРОЛЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ВАНТАЖІВ ПРИ 

ПЕРЕТИНАННІ МИТНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ 

     З метою забезпечення недопущення забруднення навколишнього 

середовища України важливо ретельно контролювати ввіз (транзит) на 

територію держави небезпечних вантажів, радіоактивно забруднених речовин 

та ядерних матеріалів. Одним із варіантів вирішення цього питання є 

проведення різних видів контролю об’єктів (ветеринарного, карантинного, 

екологічного, радіологічного, санітарно-епідеміологічного та гомологічного) 

при переміщенні через митний кордон України.  

Важливим питанням є захист внутрішніх ринків від радіаційного та 

небезпечного товару. Після катастрофічних подій в Японії, Державна 

екологічна інспекція України посилила радіологічний контроль вантажів та 

транспортних засобів на всіх постах екологічного контролю на митниці. Вже на 

початку 2011 року інспекторами екологічного контролю було затримано 

дев’ять переміщень через державний кордон України вантажів з підвищеним 

радіаційним фоном. 

     Проведення екологічного та радіаційного контролю відбувається згідно 

правових  норм, зокрема: 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995р. №198 «Про 

здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний 

кордон»; 

- Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 

15.05.2000 р. №27 «Про затвердження Інструкції щодо проведення радіаційного 

контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний 

кордон та на митній території України».  

     В Україні не створена окрема служба з радіологічного контролю. Основна 

відповідальність за проведення радіологічного контролю покладена на органи 



Міністерства екології та природних ресурсів. Проставляння в 

товаросупровідних документів дозвільних штампів цих органів щодо 

здійснення екологічного контролю свідчить про позитивні результати 

радіологічного контролю. 

    Екологічний контроль вантажу включає три види контролю: оглядовий; 

радіаційний; хіміко-аналітичний (при потребі). 

     Радіаційний контроль – це контроль за дотриманням норм радіаційної 

безпеки і основних санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами та 

іншими джерелами іонізуючого випромінювання, а також отримання 

інформації про рівні випромінювання людей, радіаційний стан на об’єкті і в 

навколишньому середовищі. 

    здійснюється з метою контролю щодо додержання вимог чинного 

законодавства при переміщенні через державний кордон радіоактивних 

речовин і ядерних матеріалів. Радіаційний контроль усіх вантажів, що 

перетинають державний кордон України, у тому числі й транзитних, є 

обов'язковим. Контроль проводиться безпосередньо на кордоні до митного 

оформлення. Для експортних вантажів радіаційний контроль може бути 

здійснено в зоні діяльності регіональних митниць. 

    Основними завданнями радіаційного контролю є: 

- виявлення фактів випадкового або навмисного несанкціонованого 

ввезення, вивезення та транзитного перевезення територією України джерел 

іонізуючого випромінювання у вигляді радіоактивних речовин і ядерних 

матеріалів; 

- контроль за виконанням вимог, норм і правил при санкціонованому 

транспортуванні радіоактивних речовин і ядерних матеріалів через державний 

кордон; 

- контроль за забезпеченням радіаційної безпеки персоналу, який 

здійснює перевезення радіоактивних речовин ядерних матеріалів і, персоналу в 

пунктах пропуску через державний кордон та пасажирів.  



     Радіаційний контроль в пунктах пропуску через державний кордон 

проводиться стаціонарними та переносними приладами дозиметричного 

контролю. 

      Радіаційний контроль вантажів, багажу та транспортних засобів, які 

перетинають державний кордон, передбачає чотири послідовних рівні: 

- експрес-контроль наявності іонізуючого випромінювання, яке йде від 

об'єкта, що контролюється, здійснюється за допомогою наявних стаціонарних 

або переносних дозиметрів; 

- детальний контроль – за допомогою переносних дозиметричних 

приладів та шляхом візуального огляду об'єктів з метою виявлення контейнерів 

або матеріалів, які призначено для екранування іонізуючого випромінювання; 

- поглиблений контроль затриманих об'єктів – за допомогою обладнання 

пересувних лабораторій або найближчої стаціонарної лабораторії, який 

проводиться персоналом цієї лабораторії; 

- комплексний контроль та ідентифікація затриманих об'єктів, що 

проводяться за допомогою обладнання Центральної стаціонарної лабораторії. 

      Екологічний та радіаційний контроль транспортних засобів та вантажів 

при перетинанні митного кордону України необхідно проводити згідно з 

законодавчими актами України. 

     Випадки санкціонованих так і несанкціонованих переміщень вантажів 

через митний кордон України, які є джерелами іонізуючих випромінювань, є 

непоодинокими. Таким чином, необхідно створити окрему спеціалізовану 

службу радіологічного контролю в державі, до завдань якої, зокрема, буде 

входити проведення радіаційної експертизи радіоактивних вантажів та 

транспортних засобів, що перетинають митну територію України. Крім того, 

необхідно здійснювати взаємне інформування про проведення екологічного та 

радіаційного контролю на міждержавному рівні, щоб забезпечити екологічну 

безпеку держави. 
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