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ВСТУП 

 

Україна в червні 2011 року приєдналася до європейської ініціативи щодо проведення 
«стрес-тестів» для АЕС у країнах-членах Європейського та сусідніх країнах (Декларація 
щодо проведення «стрес-тестів»). «Стрес-тести» для АЕС України проводились у 
відповідності до узгодженої Європейською Комісією та ENSREG методології проведення 
«стрес-тестів» для європейських АЕС (13 травня 2011 р., Declaration of ENSREG, Annex 1 «EU 
“Stress-test” specifications»). В якості об’єктів для проведення “стрес-тестів» розглядалися: 

 енергоблоки №1-6 (ВВЕР-1000, В-320) ЗАЕС та сухе сховище відпрацьованого 
ядерного палива (ССВЯП), що розташоване на майданчику ЗАЕС; 

 енергоблоки №1,2 (ВВЕР-440, В-213) та №3,4 (ВВЕР-1000, В-320) РАЕС; 

 енергоблоки №1 (ВВЕР-1000, В-302), №2 (ВВЕР-1000, В-338) та №3 (ВВЕР-1000, В-320) 
ЮУАЕС; 

 енергоблоки №1,2 (ВВЕР-1000, В-320) ХАЕС; 

 енергоблоки №1-3 ЧАЕС (басейни витримки відпрацьованого палива) та сховище 
відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1), що розташоване на майданчику ЧАЕС. 

Для проведення партнерської перевірки результатів проведення «стрес-тестів» для АЕС 
України 30.12.2011 р. Держатомрегулювання надало до Секретаріату «стрес-тестів» 
Національний звіт, що був розроблений у відповідності до рекомендацій ENSREG. 

Результати партнерської перевірки «стрес-тестів» АЕС країн ЄС та країн-сусідів (Україна, 
Швейцарія) були представлені ENSREG в узагальненому звіті та у відповідних звітах по 
кожній із країн. 

У звіті з партнерської перевірки «стрес-тестів» АЕС України зроблені висновки щодо 
відповідності Національного звіту України вимогам ENSREG, достатності представлених 
обґрунтувань відповідності АЕС проектним основам по відношенню до всіх екстремальних 
природних впливів, а також адекватності розроблених заходів виявленим дефіцитам 
безпеки. Крім того була відмічена необхідність завершення ряду раніше запланованих 
робіт з підвищення безпеки АЕС. 

У підсумкових документах ЄК щодо результатів «стрес-тестів», що були розроблені за 
результатами партнерської перевірки «стрес-тестів» та затверджені ЄК 03.10.2012 р., 
представлені рекомендації для Держатомрегулювання щодо необхідності здійснювати на 
систематичній основі контроль впровадження експлуатуючою організацією заходів, 
визначених за результатами «стрес-тестів». Разом із рекомендаціями для 
Держатомрегулювання України в документах ЄК наведені також і «гарні практики», 
виявлені за результатами партнерської перевірки. 

З метою контролю за впровадженням на енергоблоках АЕС України заходів з підвищення 
безпеки, визначених за результатами «стрес тестів» та партнерської перевірки, 20 
листопада 2012 року було проведено відкрите засідання Колегії Держатомрегулювання 
України. За результатами Колегії визначені додаткові заходи з підвищення безпеки в 
частині управління важкими аваріями з метою врахування рекомендацій партнерської 
перевірки. 

Національний план дій був розроблений напочатку 2013 року з метою виконання 
експлуатуючими організаціями заходів з підвищення безпеки, що були визначені за 
результатами «стрес-тестів», забезпечення ефективного контролю з боку 
Держатомрегулювання, а також імплементації рекомендацій партнерської перевірки 
результатів «стрес-тестів» АЕС України. 
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В звіті ENSREG за результатами проведення семінару 22-26 квітня 2013 року, метою якого 
було обговорення національних планів дій країн-учасниць «стрес-тестів» («ENSREG 
National Action Plans Workshop. Summary Report»), щодо Національного плану дій України 
зроблені наступні висновки: 

 Національний план дій Украіни відповідає рекомендаціям ENSREG щодо формату 
національних планів дій та охоплює всі необхідні аспекти; 

 за результатами семінару відкритих та додаткових питань до України не 
встановлено. 

 

З метою підготовки до семінару ENSREG 20-24 квітня 2015 року, метою якого буде розгляд 
та обговорення поточного стану виконання заходів національних планів дій країн-
учасниць «стрес-тестів», Національний план дій за результатами «стрес-тестів» (2013 р.) 
був оновлений з урахуванням рекомендацій, наведених в документі «ENSREG Post-
Fukushima National Action Plans Workshop 20-24 April 2015. Terms of Reference». 

Слід відмітити, що за результатами оновлення Національного плану дій кількість 
запланованих до реалізації заходів, як для діючих АЕС, так і для Чорнобильської АЕС, не 
змінилась, обсяг реалізації заходів також змін не зазнав. 

В рамках оновлення Національного плану дій був уточнений поточний стан з 
впровадження заходів з підвищення безпеки, а також терміни реалізації заходів. 

 

В Частині I «Заходи з підвищення безпеки» Оновленого Національного плану дій 
наведений перелік заходів Національний план дій за результатами «стрес-тестів» 
(2013 р.), як для діючих АЕС, так і для Чорнобильської АЕС, з оновленою інформацією 
щодо поточного стану реалізації заходів та термінів їх виконання. 

В Частині II «Стан реалізації заходів з підвищення безпеки» Оновленого Національного 
плану дій наведена більш детальна інформація щодо оновлення, а саме: по кожному з 
запланованих заходів наведена інформація щодо стислого опису запланованого обсягу 
реалізації заходу; стану реалізації заходу (для заходів, що вже виконані, наведена більш 
детальна інформація); відкоригованого терміну виконання. 

Слід підкреслити, що строк реалізації низки заходів з підвищення безпеки діючих АЕС, які 
потребують значного обсягу фінансування, подовжено приймаючи до уваги ситуацію, що 
склалася на території України протягом останнього року, а також у зв’язку з прийняттям 
експлуатуючою організацією рішення щодо зупинки енергоблоків після завершення 
проектного строку експлуатації задля забезпечення виконання всіх заходів з підвищення 
безпеки з метою обґрунтування можливості довготривалої експлуатаці. 

 

В якості Додатку до Оновленого Національного плану дій наведений Національний план 
дій за результатами «стрес-тестів» (2013 р.). 
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СКОРОЧЕННЯ 

АЕС Атомна електостанція 
БВ Басейн витримки та перевантаження палива 
БЩУ Блоковий щит управління 
ВВЕР Водо-водяний енергетичний реактор 
ВП Відокремлений підрозділ 
ВТ Вентиляційна труба 
ВТВЗ Відпрацьована тепловиділяюча збірка 
ГО Герметичне огородження 
ДГ Дизель-генератор 
ДП НАЭК «Енергоатом» Державне підприємство Національна Атомна 

Енергогенеруюча Компанія «Енергоатом» 
ДСП «Чорнобильська АЕС» Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська 

АЕС» 
ЕО Експлуатуюча організація 
ЄДАСКРО Єдина Державна Автоматизована Система Контролю 

Радіаційної Обстановки в Україні 
ЄС Європейський Союз 
ЗАЕС Запорізька АЕС 
ІАБ Імовірнісний аналіз безпеки 
К(з)ППБ Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки 

атомних електростанцій 
КУВА Керівництва з управління важкими аваріями 
МРЗ Максимальний розрахунковий землетрус 
МАГАТЕ Міжнародне Агентство з Атомної Енергії 
ПАМС Система аварійного та пост-аварійного моніторингу 
ПАР Пасивні автокатолітичні рекомбінатори водню 
ПЕД Потужність еквівалентної дози 
ПГ Парогенератор 
РАЕС Рівненська АЕС 
РУ Реакторна установка 
РЩУ Резервний щит управління 
СВЯП Сховище відпрацьованого ядерного палива 
СОАІ Симптомно-орієнтовані аварійні інструкції 
ТВЕЛ Тепловиділяючий елемент 
ХАЕС Хмельницька АЕС 
ЮУАЕС Южно-Українська АЕС 
ЯРБ Ядерна та радіаційна безпека 
ЯУ Ядерна установка 
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Частина І. Заходи з підвищення безпеки 

Таблиця 1.1 Заходи, визначені за результатами «стрес-тестів» діючих АЕС 

№ Захід / діяльність Рекомендації на 
європейському 

рівні 

Рекомендації на 
національному 

рівні 

Термін/Статус 
1ВВЕР-440/ 

В-213 

2ВВЕР-1000/ 
В-320 

3ВВЕР-1000/ 
В-302/В-338 

Зовнішні екстремальні впливи 

1.  Кваліфікація обладнання («жорсткі умови та сейсмічні* впливи) (5), (6), (11), (13) [1], [2] *2016/2016 
виконується 

2015/2017 
виконується 

виконано/ 
2016 

виконується 

2.  Забезпечення сейсмостійкості елементів, систем, і споруд 
важливих для безпеки 

(5) [1], [2] 2017/2017 
виконується 

2017/2017 
виконується 

виконано/ 
2015 

виконується 

3.  Врахування повного спектру вихідних подій для всіх регламентних 
станів РУ та БВ у ІАБ 

(5) [1], [2] 2017/2017 
виконується 

2015/2017 
виконується 

виконано/ 
2016 

виконується 

4.  Впровадження системи сейсмічного моніторингу майданчиків АЕС (10) [1], [2] ЮУАЕС – 2012/виконано 
ЗАЕС -2017 /виконується 
РАЕС - 2016/виконується 
ХАЕС - 2017/виконується 

Втрата функцій безпеки (втрата електропостачання та/або кінцевого поглинача тепла) 

5.  Забезпечення підживлення і охолодження БВ в умовах 
довготермінового повного знеструмлення АЕС  

(14), (17), (23), 
(24), (26), (27), (28) 

[1], [2] 2017/2016 
виконується 

2016/2017 
виконується 

виконано/ 
2015 

виконується 

6.  Забезпечення підживлення і охолодження ПГ в умовах 
довготермінового повного знеструмлення АЕС 

(14), (17), (24), 
(26), (27), (28) 

[1], [2] 2017/2016 
виконується 

2016/2017 
виконується 

2015/2016 
виконується 

7.  Підвищення надійності аварійного енергопостачання енергоблоку (15), (16), (17), 
(18), (22), (24), 
(26), (27), (28) 

[1], [2] 
– – 

виконано/ 
2016 

виконується 

                                              
1 блок №1 / блок №2 РАЕС 
2 «пілотний блок» (ЗАЕС-1) / кінцевий термін реалізації заходів для всіх енергоблоків з РУ зазначеного проекту. 
Відповідно до вимог національних нормативних документів з ЯРБ спочатку захід реалізується для «пілотних» енергоблоків з РУ кожного типу, а потім для решти енергоблоків з урахуванням досвіду впровадження заходу 
на «пілотному» енергоблоці» 
3 блок №1 / блок №2 ЮУАЕС 



Оновлений Національний план дій 

- 7 - 

№ Захід / діяльність Рекомендації на 
європейському 

рівні 

Рекомендації на 
національному 

рівні 

Термін/Статус 
1ВВЕР-440/ 

В-213 

2ВВЕР-1000/ 
В-320 

3ВВЕР-1000/ 
В-302/В-338 

8.  Забезпечення аварійного електропостачання в умовах тривалого 
знеструмлення 

(15), (16), (17), 
(18), (22), (24), 
(26), (27), (28) 

[1], [2] 2017/2016 
виконується 

2016/2017 
виконується 

– 

9.  Забезпечення працездатності споживачів системи технічної води 
групи «А» при зневодненні бризгальних басейнів 

(17), (24), (26), 
(27), (28) 

[1], [2] 2017/2016 
виконується 

2016/2017 
виконується 

– 

10.  Забезпечення працездатності споживачів системи технічної води 
групи «А» при відмові вентиляторних градирень та/або насосів 
технічного водопостачання 

(17), (24), (26), 
(27), (28) 

[1], [2] 
– – 

виконано/ 
2016 

виконується 

11.  Забезпечення приладами під час та після аварії (система 
аварійного та пост-аварійного моніторингу) 

(18) [1], [2] 2017/2017 
виконується 

2016/2017 
виконується 

2015/2016 
виконується 

12.  Розробка, технічне обґрунтування, валідація та впровадження 
СОАІ для управління проектними і запроектними аваріями 
(знижений рівень потужності та стан останову) 

(19), (23) [1], [2] виконано/ 
2015 

виконується 

виконано/ 
2015 

виконується 

виконано/ 
2015 

виконується 

13.  Проведення детального аналізу можливості підживлення 
першого контуру при аварії з втратою електропостачання та/або 
кінцевого поглинача тепла 

(20) [1], [5] 2015 
виконується 

2015 
виконується 

2015 
виконується 

14.  Заміна автономних кондиціонерів на кондиціонери, кваліфіковані 
на "жорсткі" умови та сейсмічні впливи 

(22) [1], [2] 2015 
виконується
/виконано 

2016/2017 
виконується 

виконано/ 
2016 

виконується 

15.  Забезпечення працездатності БЩУ і РЩУ при проектних і 
запроектних аваріях (встановлення йодних фільтрів) 

(22) [1], [2] виконано 
– – 

Управління важкими аваріями 

16.  Виконання аналізу важких аварій. Розробка КУВА (39), (41) [1], [2] 2015/2016 
виконується 

2015/2016 
виконується 

2015/2016 
виконується 

17.  Попередження раннього байпасування ГО в результаті 
потрапляння розплавлених мас активної зони із шахти реактора в 
ГО 

(31), (32) [1], [2], [5] 
– 

2016/2017 
виконується 

виконано 

18.  Впровадження системи контролю водню в ГО для запроектних 
аварій 

(31), (32), (41), (11) [1], [2] виконано 2016/2017 
виконується 

виконано/ 
2016 

виконується 

19.  Розроблення та впровадження заходів для зниження 
концентрації водню в ГО для запроектних аварій 

(31), (32), (41) [1], [2] 2017/2017 
виконується 

2016/2017 
виконується 

виконано 
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№ Захід / діяльність Рекомендації на 
європейському 

рівні 

Рекомендації на 
національному 

рівні 

Термін/Статус 
1ВВЕР-440/ 

В-213 

2ВВЕР-1000/ 
В-320 

3ВВЕР-1000/ 
В-302/В-338 

20.  Впровадження системи примусового скидання тиску із ГО (31), (32), (41) [1], [2] 2017/2017 
виконується 

2016/2017 
виконується 

2015/2016 
виконується 

21.  Аналіз можливості реалізації стратегії по локалізації розплаву в 
корпусі реактора 

(31), (32) [1], [5] 2016 
виконується 

2015 
виконується 

2015 
виконується 

22.  Дослідження необхідності та можливості підвищення кваліфікації 
елементів енергоблоку, які можуть бути задіяні при управлінні 
важкими аваріями, на «жорсткі» умови оточуючого середовища 

(31), (32), (33) [1], [5] 2015 
виконується 

2015 
виконується 

2015 
виконується 

23.  Детальний аналіз та розробка концептуальних рішень щодо 
поводження з великими обсягами радіоактивної води 

(42)  2016 
виконується 

2016 
виконується 

2016 
виконується 

24.  Оцінка сейсмостійкості споруд та систем внутрішнього кризового 
центру, а також живучості в умовах важких аварій 

(43), (44)  ЮУАЕС - виконано 
ЗАЕС, РАЕС, ХАЕС - 2017/заплановано 

25.  Виконання досліджень аварійних феноменів важких аварій на 
основі доступних експериментальних даних та вдосконалення 
розрахункових моделей 

(44) (5) 2017 
запланован. 

2017 
запланован. 

2017 
запланован. 

Додаткові заходи та діяльність 

26.  Гармонізація нормативних документів з ядерної та радіаційної 
безпеки України з референтними рівнями WENRA: 
 а) виконання самооцінки; 
 в) розробка плану дій щодо гармонізації. 

(31)  

виконано 

27.  Проведення самооцінки системи регулювання ядерної та 
радіаційної безпеки із використанням нового інструментарію 
МАГАТЕ – SARIS 

(103)  2015 
виконується 

28.  Оснащення ЗАЕС та ЮУАЕС мобільними лабораторіями (110)  2016/2017 
виконується 

29.  Розробка Концепції Єдиної державної автоматизованої системи 
контролю радіаційної обстановки в Україні (ЄДАСКРО). 
Розробка плану створення ЄДАСКРО 

(110), (114), (120)  2016/2017 
виконується 

30.  Провести тривале (більше 24 годин) протиаварійне тренування 
для всіх учасників реагування, включаючи центральні органи 
виконавчої влади, з метою відпрацювання порядку передачі 
завдань в умовах змінної роботи аварійного персонал 
 

(113)  2016 
виконується 
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№ Захід / діяльність Рекомендації на 
європейському 

рівні 

Рекомендації на 
національному 

рівні 

Термін/Статус 
1ВВЕР-440/ 

В-213 

2ВВЕР-1000/ 
В-320 

3ВВЕР-1000/ 
В-302/В-338 

31.  Впровадження системи RODOS (115)  2015 
виконується 

32.  Модернізація Інформаційно-кризового центру 
Держатомрегулювання 

(121)  2015 
виконується 
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Таблиця 1.2 Заходи, визначені за результатами «стрес-тестів» Чорнобильської АЕС 

№ Захід / діяльність Рекомендації на 
європейському 

рівні 

Рекомендації на 
національному 

рівні 

Статус Термін 

1.  Встановлення додаткового приладу контролю рівня в 1 (2) БВК-1, 2 при аварійних 
ситуаціях, пов'язаних з падінням рівня в басейнах нижче позначки 19, 22 (АС). 

(18) [3], [4] виконано 2012 

2.  Виконання розрахункових досліджень споруд 1 категорії відповідальності за ЯРБ 
ЯУ для визначення запасів стійкості та можливості відмов споруд при 
навантаженнях від смерчу класу F 3.0. 

(13) [3], [4] виконується 2015 

3.  Виконання розрахункових досліджень споруд 1 категорії відповідальності за ЯРБ 
ЯУ для визначення запасів стійкості та можливості відмов споруд при сейсмічних 
навантаженнях. 

(13) [3], [4] виконано 2015 

4.  Проведення дослідження сейсмічної стійкості облицювання БВ ЯУ СВЯП-1. (23), (30) [3], [4] виконано 2015 

5.  Виконати аналіз стійкості та можливих відмов ВТ-1 під впливом МРЗ і смерчу (23), (30) [3], [4] виконано 2014 

6.  Обґрунтування ядерної безпеки басейнів витримки блоків 1,2 при розміщенні 
ВТВЗ з кроком 250×110мм (як резерв одного відсіку СВЯП-1) 

(23), (30) [3], [4] виконано 2012 

7.  Розрахункове обґрунтування максимальної температури оболонок ТВЕЛ з 
врахуванням можливих радіаційних наслідків під час «мокрого» зберігання ВПВЗ 

(23), (30) [3], [4] виконано 2013 

8.  Розробка плану заходів щодо вдосконалення системи протиаварійної готовності 
при запроектних аваріях, викликаних екстремальними природними впливами, у 
тому числі заходів з аварійного реагування при сценарії з обваленням будівлі і 
розгерметизацією БВ ЯУ 

(26), (28), 
(34), (38), (39) 

[3], [4] виконано 2012 

9.  Внесення змін до Плану реагування ДСП ЧАЕС на аварії та надзвичайні ситуації 
(32П-С) з метою вдосконалення системи протиаварійної готовності. 

(26), (28), (34), 
(37), (39) 

[3], [4] виконано 2012 

10.  Розробка заходів щодо організації швидкої доставки аварійних формувань з 
м.Славутич альтернативними маршрутами у разі непрацездатності залізничних 
шляхів Славутич-ЧАЕС внаслідок МРЗ 

(34) [3], [4] виконано 2012 

11.  Проведення реконструкції СРК СВЯП-1 в частині забезпечення контролю густини 
нейтронного потоку. 

(18), (30) [3], [4] виконано 2012 

12.  Додатковий радіаційний контроль ПЕД вагон-контейнера в будівлі СВЯП-1 при 
транспортуванні ВЯП 

(18) [3], [4] виконано 2012 

13.  Заміна пристрою детектування УДЖГ-04Р на пристрій детектування типу RWM-02 
вимірювального каналу контролю об'ємної активності технічної води після 
теплообмінників в басейнах витримки СВЯП-1 

(18) [3], [4] виконано 2013 
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№ Захід / діяльність Рекомендації на 
європейському 

рівні 

Рекомендації на 
національному 

рівні 

Статус Термін 

14.  Забезпечення електроживлення відповідальних споживачів СВЯП-1 від 
мобільного ДГ, відповідно до рішення №38-ЦООЯТ від 29.09.2011 

(15), (16), (26) [3], [4] виконано - 

15.  Закупівля нового вагона-контейнера для перевезення ВТВЗ (30) [3], [4] виконується 2015 

16.  Організація перегляду плану підвищення безпеки СВЯП-1 (23), (30) [3], [4] виконано 2012 

17.  Внесення в програму теоретичної частини підтримання кваліфікації персоналу 
певних посад ДСП ЧАЕС на 2012 рік теми, що передбачає детальне теоретичне 
опрацювання сценарію тренування «Множинні відмови штатних систем і 
устаткування в умовах екстремальних природних впливів» 

(26), (28), (34), 
(108) 

[3], [4] виконано 2012 

18.  Включення в графік тренувань на 2012 рік (ПГРП-2012, розділ 14) тренування за 
темою «Множинні відмови штатних систем і устаткування в умовах 
екстремальних природних впливів» для практичного відпрацювання з 
персоналом усіх наскрізних змін. 

(26), (28), (34), 
(108) 

[3], [4] виконано 2012 

19.  Проведення психологічної підготовки персоналу підприємств, спрямованої на 
підвищення стійкості до психологічних навантажень, розвиток витривалості, 
самовладання, розвиток взаємовиручки і взаємодії. 

(38), (122) [3], [4] виконано 2012 

20.  Впровадження системи психологічного відбору та підготовки осіб, залучених в 
управлінні аваріями з тяжкими наслідками, аналогічно застосовуваної для 
відбору оперативного персоналу 

(38) [3], [4] виконано 2012 

 

Посилання 
1. Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій, затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 1270 
від 07.12.2011 р. 

2. Постанова Колегії Держатомрегулювання № 13 від 24-25.11.2011 р. «Про результати виконання цільової позачергової оцінки стану безпеки діючих 
енергоблоків АЕС та ССВЯП ЗАЕС з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-1». 

3. Постанова Колегії Держатомрегулювання № 12 від 03.11.2011 р. « Щодо виконання ДСП «Чорнобильська АЕС» цільової позачергової оцінки стану 
безпеки енергоблоків 1-3 та СВЯП-1 з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-1». 

4. «План мероприятий по повышению безопасности ядерных установок ГСП ЧАЭС (ППБ ЯУ ЧАЭС)». 

5. Постанова Колегії Держатомрегулювання № 14 від 20.11.2012 р. ««Про хід реалізації заходів, визначених за результатами стрес-тестів, на діючих 
енергоблоках АЕС України».
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Частина IІ. Стан реалізації заходів 

Розділ 1. Стан реалізації заходів, визначених за результатами «стрес-тестів» діючих АЕС 

Наведена інформація щодо стану реалізації заходів, що були визначені за результатами «стрес-
тестів» діючих АЕС та представлені в таблиці 1.1 Частини IV «План впровадження заходів з 
підвищення безпеки» Національного плану дій за результатами «стрес-тестів» (2013 р). 
 

Напрямок: «Зовнішні екстремальні впливи» 

п. 1 «Кваліфікація обладнання («жорсткі умови та сейсмічні* впливи)» 
В рамках реалізації заходу має бути підтверджена працездатність систем та обладнання енергоблоків АЕС і 
спроможність виконання ними функцій безпеки при сейсмічних впливах та «жорстких» умовах 
навколишнього середовища (підвищення температури, тиску, радіації, вологості, тощо), які можуть 
виникнути при проектних аваріях. Некваліфіковане обладнання має бути замінено або впроваджені 
необхідні компенсуючі заходи. 

Вихідні дані для кваліфікації обладнання всіх енергоблоків АЕС узгоджені Держатомрегулювання. 
ЮУАЕС-1: захід виконано. 
ЮУАЕС-2,3, ЗАЕС-1,2: для «жорстких» умов – виконано; завершена оцінка поточного стану 
кваліфікації на сейсмічні впливи, виконуються роботи з підвищення сейсмічної кваліфікації. 
РАЕС-1,2,4: для «жорстких» умов – виконано; виконуються роботи з оцінки поточного стану 
кваліфікації на сейсмічні впливи та з підвищення кваліфікації. 
РАЕС-3: виконані роботи з оцінки поточного стану кваліфікації на «жорсткі» умови, виконуються 
роботи з підвищення кваліфікації; виконуються роботи з оцінки поточного стану кваліфікації на 
сейсмічні впливи. 
ЗАЕС-3-6: виконуються роботи з оцінки поточного стану кваліфікації на «жорсткі» умови. 
ХАЕС-1,2: виконані роботи з оцінки поточно стану кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови та 
сейсмічні впливи; виконуються роботи з підвищення кваліфікації. 
Терміни виконання: ЗАЕС-1,2 – 2015; ЮУАЕС-2, ЗАЕС-3,4 та РАЕС-1-4 – 2016; для решти 
енергоблоків – 2017 рік. 

п. 2 «Забезпечення сейсмостійкості елементів, систем, і споруд важливих для безпеки» 
В рамках реалізації заходу має бути забезпечена стійкість до впливу землетрусу, як мінімум на рівні 7 балів 
за шкалою MSK-64 (але не менш ніж 0,1 g прискорення на рівні ґрунту), обладнання, трубопроводів, 
будівель, споруд та конструкцій, що необхідні для виконання критичних функцій безпеки (безпечне 
зупинення реактору та підтримання його в безпечному стані, відведення тепла від активної зони реактору 
та басейну витримки; запобігання виходу радіоактивних речовин в навколишнє природне середовище). 

Вихідні дані для оцінки сейсмостійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд всіх 
енергоблоків АЕС узгоджені Держатомрегулювання. 
ЮУАЕС-1: захід виконано. 
ЮУАЕС-2,3: виконана оцінка сейсмостійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, 
виконуються компенсуючі заходи (заміна, підсилення). 
РАЕС-1-4: виконана оцінка сейсмостійкості будівель та споруд, виконується оцінка сейсмостійкості 
обладнання та трубопроводів. 
ЗАЕС-1-6, ХАЕС-1-2: виконуються роботи з оцінки сейсмостійкості обладнання, трубопроводів, 
будівель та споруд. 
Терміни виконання: ЗАЕС-1 – 2015; ЮУАЕС-2 – 2015; ЗАЕС-2 – 2016; для решти енергоблоків ВВЕР-
1000 та РАЕС-1,2 –2017 рік. 

п. 3 «Врахування повного спектру вихідних подій для всіх регламентних станів РУ та БВ у ІАБ» 
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В рамках реалізації заходу має бути виконаний імовірнісний аналіз безпеки 1-го та 2-го рівнів для повного 
спектру вихідних подій (включаючи зовнішні впливи) для всіх регламентних станів енергоблоку та по 
відношенню як до активної зони реактору, так і до басейну витримки. 

ЮУАЕС-1: захід виконано. 
Для енергоблоків ЮУАЕС-2, ЗАЕС-1,2, РАЕС-3,4, ХАЕС-2: роботи виконані експлуатуючою 
організацією (окрім сейсмічних впливів), розглядаються Держатомрегулювання або 
доопрацьовуються за результатами розгляду; розробляється ІАБ по відношенню до сейсмічних 
впливів для ЗАЕС-1. 
Терміни виконання: ЮУАЕС-2 – 2016; для решти енергоблоків – 2017 рік. 

п. 4 «Впровадження системи сейсмічного моніторингу майданчиків АЕС» 
В рамках реалізації заходу, з метою визначення реальних сейсмічних характеристик майданчиків АЕС, 
необхідно впровадити станції для постійного сейсмічного моніторингу. За результатами проведення 
моніторингу та отримання кількісних параметрів прогнозованих сейсмічних впливів будуть отримані нові 
розрахункові акслерограми та спектри відгуку на ґрунті для проектного землетрусу (ПЗ) та максимально 
розрахункового землетрусу (МРЗ). 

Для майданчику ЮУАЕС: виконано (система сейсмічного моніторингу майданчику введена в експлуатацію 
в 2012 році). 
Для майданчиків ЗАЕС, РАЕС та ХАЕС: розроблені проекти систем сейсмологічного моніторингу та технічні 
специфікації для обладнання сейсмологічного моніторингу, проводяться роботи щодо введення в 
експлуатацію систем регістрації та оброблення сейсмологічної інформації. 

Напрямок: «Втрата функцій безпеки (втрата електропостачання та/або кінцевого поглинача 
тепла)» 

п. 5 «Забезпечення підживлення і охолодження БВ в умовах довготермінового повного 
знеструмлення АЕС» 
В рамках реалізації заходу, для забезпечення аварійного підживлення БВ, необхідно виконати комплекс 
заходів щодо підключення мобільної насосної установки для відновлення примусової циркуляції води в БВ 
розчином борної кислоти з баків системи бакового господарства та аварійного підживлення БВ від джерел 
водопостачання на майданчику АЕС. Необхідно: 

- виконати розрахункове обґрунтування характеристик мобільної насосної установки (МНУ), що має 
забезпечити підживлення БВ протягом часу, необхідного для відновлення роботи проектних систем; 
- виконати поставку обладнання; 
- встановити спеціальні роз’єми типу «гайка Богданова» для можливості підключення гідрантів МНУ до 
джерел водопостачання на майданчику АЕС та до напорних трубопроводів системи розхолоджування БВ 
та/або до трубопроводів аварійного підживлення БВ від спринклерної системи; 
- розробити та ввести в дію аварійні процедури щодо використання та підключення МНУ. 

Концепція реалізація заходу для всіх проектів енергоблоків розроблена експлуатуючою 
організацією та узгоджена Держатомрегулювання, вибрані «пілотні» енергоблоки: РАЕС-2, ЮУАЕС-
1 та ЗАЕС-1. 
ЮУАЕС-1: захід виконано (придбана мобільна насосна станція НРС-110, виконані необхідні 
монтажні роботи, внесено зміни в експлуатаційну документацію, проведені випробування, 
введена в дію процедура підживлення БВ від МНУ, проведено навчання та тренування персоналу). 
ЮУАЕС-2: виконані необхідні монтажні роботи, внесено зміни в експлуатаційну документацію, 
розроблена процедура підживлення БВ від МНУ, ведуться роботи щодо закупівлі обладнання. 
РАЕС-2 та ЗАЕС-1: розроблені та затверджені Держатомрегулювання технічні вимоги для 
постачання обладнаня. 
Терміни виконання: ЮУАЕС-2 – 2015; РАЕС-2, ЗАЕС-1,2– 2016; для решти енергоблоків – 2017. 
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п. 6 «Забезпечення підживлення і охолодження ПГ в умовах довготермінового повного 
знеструмлення АЕС» 
В рамках реалізації заходу, для можливості підключення мобільних агрегатів з метою подачі живильної 
води в ПГ, необхідно: 

- виконати аналіз можливості зливу води в ПГ з деаераторів турбінного відділення з максимальною 
витратою в умовах тривалого знеструмлення енергоблоку; 
- виконати комплекс заходів по підключенню мобільної насосної установки (МНУ) для аварійного 
підживлення ПГ від джерел запасу води на майданчику, що включає: 

виконання розрахункового обґрунтування характеристик аварійного мобільної насосної установки; 
встановлення спеціальних роз'ємів типу «гайка Богданова» для підключення гідрантів мобільної 
насосної установки до будь-якого джерела води на майданчику АЕС та до напірної частини системи 
аварійної подачі води в ПГ; 
розробку і впровадження аварійних процедур для застосування МНУ для підживлення ПГ і 
забезпечення аварійного відведення тепла від активної зони через ПГ. 

При виконанні заходу необхідно враховувати питання виникнення повторної критичності та можливої течі 
теплоносія через ущільнення ГЦН. 

Концепція реалізації заходу для всіх проектів енергоблоків розроблена експлуатуючою 
організацією та узгоджена Держатомрегулювання, вибрані «пілотні» енергоблоки: РАЕС-2, ЮУАЕС-
1 та ЗАЕС-1. 
ЮУАЕС-1: на завершальній стадії виконання (придбана мобільна насосна станція НРС-110, 
виконані необхідні монтажні роботи, внесено зміни в експлуатаційну документацію, проведені 
випробування, розроблена процедура підживлення ПГ від МНУ, проведено навчання та 
тренування персоналу, розробляються зміни в інструкцію з ліквідації аварій на енергоблоці). 
ЮУАЕС-2: виконані необхідні монтажні роботи, ведуться роботи щодо закупівлі обладнання (захід 
реалізовується з урахуванням досвіду виконання аналогічного заходу на ЮУАЕС-1). 
РАЕС-2 та ЗАЕС-1: розроблені та затверджені Держатомрегулювання технічні вимоги для 
постачання обладнаня. 
Терміни виконання: ЮУАЕС-1 – 2015; ЮАУЕС-2, РАЕС-2, ЗАЕС-1,2, ХАЕС-1 - 2016; для решти 
енергоблоків – 2017. 

п. 7 «Підвищення надійності аварійного енергопостачання енергоблоку» (ЮУАЕС-1,2) та 
п. 8 «Забезпечення аварійного електропостачання в умовах тривалого знеструмлення» (решта 
енергоблоків) 
В рамках реалізації необхідно виконати комплекс заходів по підключенню мобільного дизель-генератора 
для відновлення енергопостачання систем, за допомогою яких можливо подати воду в перший контур та 
басейни витримки, а також для забезпечення контролю та виконання критичних функцій безпеки, 
дистанційного управління арматурою та клапанами, аварійного освіщення, що включає: 

- виконання розрахункового обґрунтування характеристик мобільного дизель-генератору; 
- підключення мобільного дизель-генератору до секцій системи аварійного електропостачання 1-ої 
категорії для заживлення проектних насосів системи аварійного введення бору високого тиску, насосів 
розхолоджування БВ, а також агрегатів безперебійного живлення та систем, необхідних для моніторингу 
аварійних процесів; 
- розробку і впровадження аварійних процедур для застосування мобільного дизель-генератора. 

Концепція реалізації заходу для всіх проектів енергоблоків розроблена експлуатуючою 
організацією та узгоджена Держатомрегулювання, вибрані «пілотні» енергоблоки: РАЕС-2, ЮУАЕС-
1 та ЗАЕС-1. 
ЮУАЕС-1: захід виконано (закуплено мобільну дизель-генераторну установку МДГ-0,4 кВ, що 
розташована на спеціальній автомобільній платформі, до складу якої входить: дизель-генератор 
800 кВт, розподільний шкаф з фідерними вимикачами, розподільні трансформаторми 0,4/0,23 кВ 
потужністю 200 кВА, силові кабелі; підготовлено спеціальну площадку для розташування МДГ; 
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визначено місця підключення; розроблено експлуатаційну документацію на МДГ-0,4 кВ та внесено 
зміни в існуючу документацію; проведено випробування). 
ЮУАЕС-2: виконання заходу на завершальній стадії, ведуться роботи щодо закупівлі обладнання 
(захід реалізовується з урахуванням досвіду виконання аналогічного заходу на ЮУАЕС-1). 
Терміни виконання: РАЕС-2, ЗАЕС-1-3,5, РАЕС-3, ХАЕС-1 - 2016; для решти енергоблоків – 2017. 

п. 9 «Забезпечення працездатності споживачів системи технічної води групи «А» при 
зневодненні бризгальних басейнів» 
В рамках реалізації необхідно виконати комплекс заходів щодо забезпечення екстреної подачі технічної 
води відповідальним споживачам від мобільної насосної установки з каналу циркуляційної системи 
охолодження АЕС або інших наявних запасів води, що включає: 

- визначення оптимального переліку споживачів, які потребують забезпечення екстреної подачі 
технічної води від мобільної насосної установки (МНУ); 
- виконання розрахункового обґрунтування характеристик МНУ, що має забезпечити подачу води 
протягом часу, необхідного для відновлення роботи проектних систем; 
- поставку обладнання; 
- розробку та введення в дію аварійних процедур щодо використання та підключення МНУ. 

Концепція реалізації заходу для проектів енергоблоків з РУ ВВЕР-440 (В-213) та ВВЕР-100 (В-320) 
розроблена експлуатуючою організацією та узгоджена Держатомрегулювання, вибрані «пілотні» 
енергоблоки: РАЕС-2, ЗАЕС-1. Розроблені та затверджені Держатомрегулювання технічні вимоги 
для постачання обладнаня. 
Терміни виконання: РАЕС-2, ЗАЕС-1-3,5, РАЕС-3, ХАЕС-1 - 2016; для решти енергоблоків з РУ ВВЕР-
440 (В-213) та ВВЕР-100 (В-320) – 2017. 
Для енергоблоків №1,2 ЮУАЕС (проект В-302/В-338) реалізація заходу не передбачена, так як 
проектами зазначених енергоблоків замість бризгальних басейнів передбачені вентиляторні 
градирні. 

п. 10 «Забезпечення працездатності споживачів системи технічної води групи «А» при відмові 
вентиляторних градирень та/або насосів технічного водопостачання» 
В рамках реалізації необхідно виконати комплекс заходів щодо забезпечення охолоджуючою водою РДЕС, 
обладнання і механізмів, необхідних для розхолоджування РУ при втраті живлення секцій нормального 
електропостачання АЕС і відмові системи технічної води відповідальних споживачів. 

Концепція реалізації заходу для проектів енергоблоків з РУ ВВЕР-1000 (В-302 та В-338) розроблена 
експлуатуючою організацією та узгоджена Держатомрегулювання. Пілотний енергоблок - 
енергоблок № 1 ЮУАЕС. 
ЮУАЕС-1: захід виконано (придбана мобільна насосна станція НРС-110, виконані необхідні 
монтажні роботи, внесено зміни в експлуатаційну документацію, проведені випробування, 
розроблена процедура щодо альтернативної подачі води до відповідальних споживачів від МНУ 
(із забором води із двох можливих джерел: водозабірних басейнів вентиляторних градирень або 
відвідного/підвідного каналу циркуляційної води Ташликського водосховища), проведено 
навчання та тренування персоналу). 
ЮУАЕС-2: термін виконання - 2016 (захід реалізовується з урахуванням досвіду виконання 
аналогічного заходу на ЮУАЕС-1). 

п. 11 «Забезпечення приладами під час та після аварії (система аварійного та пост-аварійного 
моніторингу)» 
В рамках реалізації заходу передбачено: 

- установка засобів контролю перегріву теплоносія на виході з ТВС, під верхнім блоком та в "гарячих" 
нитках ГЦТ з розширеним діапазоном, в тому числі і в режимах перегріву; 
- впровадження засобів контролю рівня теплоносія над активною зоною реактора в аварійних режимах; 
- установка засобів контролю концентрації водню в ГО при аваріях; 
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- проведення додаткового дослідження для визначення мінімально необхідного переліку сигналів по 
аварійному і післяаварійному моніторингу реакторної установки; 
- впровадження аварійних контрольно-вимірювальних приладів з розширеним діапазоном вимірювань 
контролюємих технологічних параметрів; 
- впровадження системи зі збереження інформації в умовах проектних і запроектних аварій «чорний 
ящик». 

РАЕС-1,2 (ВВЕР-440): Концепція реалізації заходу розроблена експлуатуючою організацією та 
узгоджена Держатомрегулювання, розробляються технічні вимоги для постачання обладнання. 
Термін виконання - 2017. 
Енергоблоки з РУ ВВЕР-1000: Концепція реалізації заходу розроблена експлуатуючою організацією 
та узгоджена Держатомрегулювання, визначені "пілотні" енергоблоки - ЮУАЕС-1 та ЗАЕС-1. 
Розроблені та узгоджені Держатомрегулювання технічні вимоги для постачання обладнання. 
Перший етап (встановлення верхнього рівня програмно-технічного комплексу ПАМС, 
впровадження системи контроля рівня теплоносія, підключення до програмно-технічних 
комплексів проектних контрольно-вимірювальних приладів та організація зв`язку із суміжними 
системами) виконаний на ЮУАЕС-1 (2012) та ЗАЕС-1 (2014). 
Терміни виконання: ЮУАЕС-1 - 2015; ЮУАЕС-2, ЗАЕС-1,2 - 2016; для решти енергоблоків  – 2017. 

п. 12 «Розробка, технічне обґрунтування, валідація та впровадження СОАІ для управління 
проектними і запроектними аваріями (знижений рівень потужності та стан останову)» 
Для "пілотних" енергоблоків (РАЕС-1, ЮУАЕС-1 та ЗАЕС-1) розроблені та введені в дію симптомно-
орєнтовані аварійні інструкції при роботі енергоблоку на знижених рівнях потужності та для стану 
зупину. 
Для решти енергоблоків відповідні інструкціі розроблені, доопрацьовуються за результатами 
розгляду Держатомрегулювання. Термін введення в дію - 2015 рік. 

п. 13 «Проведення детального аналізу можливості підживлення першого контуру при аварії з 
втратою електропостачання та/або кінцевого поглинача тепла» 
В рамках реалізації заходу необхідно виконати детальний комплексний аналіз необхідності підживлення 
першого контуру при аварії з втратою електропостачання та/або кінцевого поглинача тепла. В аналізі 
необхідно розглянути можливі сценарії розвитку аварій, при яких наявність електроживлення та 
охолоджувальної води не дозволить виконати підживлення першого контуру і, в якості компенсуючих 
заходів, необхідно розглянути можливість використання мобільних джерел для підживлення першого 
контуру. За результатами виконаного аналізу, при необхідності, необхідно виконати попереднє 
опрацювання додаткових заходів з організації підживлення 1 контуру з визначенням необхідних 
додаткових технічних засобів. 

На даний момент укладені договори на виконання робіт з проведення детального аналізу 
необхідності підживлення першого контуру "пілотних" енергоблоків (РАЕС-1, ЮУАЕС-1 та ЗАЕС-1) 
при аварії з втратою електропостачання та/або кінцевого поглинача тепла. Термін надання на 
розгляд до Держатомрегулювання результатів дослідження - 2015. 

п. 14 «Заміна автономних кондиціонерів на кондиціонери, кваліфіковані на "жорсткі" умови та 
сейсмічні впливи» 
ХАЕС-1,2 та РАЕС-4: виконано ще до затверждення Національного плану дій (для ХАЕС-2 та РАЕС-4 
в рамках реалізації заходів після пуску енергоблоків). 
РАЕС-2, ЮУАЕС-1: захід виконано. 
РАЕС-1: роботи на етапі введення в експлуатацію замінених кондиціонерів. 
ЗАЕС-1: розроблені та затверджені технічні вимоги для закупівлі обладнання. 
Терміни виконання: РАЕС-1 - 2015; ЮУАЕС-2, ЗАЕС-1,2 - 2016; для решти енергоблоків  – 2017. 
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п. 15 «Забезпечення працездатності БЩУ і РЩУ при проектних і запроектних аваріях 
(встановлення йодних фільтрів)» 
Захід був передбачений до виконання лише для енергоблоків з РУ типу ВВЕР-440 (В-213). 
Виконано (2011 рік – РАЕС-1; 2012 рік – РАЕС-2). 

Напрямок: «Управління важкими аваріями» 

п. 16 «Виконання аналізу важких аварій. Розробка КУВА» 
В рамках реалізації заходу мають бути розроблені керівництва з управління важкими аваріями як для стану 
енергоблоку "робота на потужності", так і при роботі енергоблока на знижених рівняї потужності та для 
стану зупин. Керівницта мають бути направлені на управління важкими аваріями як в реакторі, так і в 
басейні витримки палива. 

КУВА при роботі енергоблоку на потужності. Розроблені та введені в дію КУВА для "пілотних" 
енергоблоків (РАЕС-1, ЮУАЕС-1 та ЗАЕС-1). Для решти енергоблоків відповідні керівництва 
розроблені, доопрацьовуються за результатами розгляду Держатомрегулювання. Термін 
введення в дію - 2015 рік. 
КУВА при роботі на знижених рівнях потужності та для стану зупин, КУВА для БВ. Розроблені 
КУВА для "пілотних" енергоблоків (РАЕС-1, ЮУАЕС-1 та ЗАЕС-1), доопрацьовуються за 
результатами розгляду Держатомрегулювання. Термін введення в дію: РАЕС-1, ЮУАЕС-1 та ЗАЕС-1 
- 2015, для решти енергоблоків - 2016. 

п. 17 «Попередження раннього байпасування ГО в результаті потрапляння розплавлених мас 
активної зони із шахти реактора в ГО» 
ЮУАЕС-1,2: захід виконано (виконано відповідні аналітичні обґрунтування, виконано монтаж 
загороджувального бетонного спорудження на шляху можливого розтікання розплаву з шахти 
реактору; внесено зміни в експлуатаційну документацію, зокрема в частині положення дверей 
приміщення нижньої частини бетонної шахти реактора та приміщення огляду корпусу реактора під 
час експлуатації енергоблоку (закрите положення дверей – для забезпечення виконання функції 
біологічного захисту, але двері не мають бути заблоковані силовими запорами, що сприятиме 
безперешкодному виходу (розтіканню) основної частини розплаву у випадку аварії). 
Енергоблоки з РУ ВВЕР-1000 (В-320): Розроблена концепція щодо реалізації заходу на 
енергоблоках з РУ В-320, "пілотний" енергоблок - ЗАЕС-1. 
Терміни виконання: ЗАЕС-1,2 - 2016; для решти енергоблоків з РУ В-320 – 2017. 

п. 18 «Впровадження системи контролю водню в ГО для запроектних аварій» 
В рамках реалізації заходу має бути впроваджена система контролю водню в ГО, яка повинна 
забезпечувати безперервний контроль і регістрацію концентрації водню (також у післяаварійний період) та 
відповідати кваліфікаційним вимогам для роботи в умовах проектних і запроектних аварій з втратою 
теплоносія першого контуру, а також в умовах сейсмічних впливів. 

ЮУАЕС-1 та РАЕС-1,2: виконано (виконаний монтаж системи, внесені зміни в експлуатаційну 
документацію та розроблена інструкція з експлуатації системи, проведено навчання персоналу). 
Терміни виконання: ЮУАЕС-2 та ЗАЕС-1 – 2016р.; для решти енергоблоків АЕС – 2017 рік. 

п. 19 «Розроблення та впровадження заходів для зниження концентрації водню в ГО для 
запроектних аварій» 
В рамках реалізації заходу передбачено встановлення в ГО пасивних автокаталітичних рекомбінаторів 
водню, що виконують безпечне усунення водню під час проектних та запроектних аварій, що 
супроводжуються важким пошкодженням активної зони реактора. 

ЮУАЕС-1: виконано (проведений якісний та кількісний аналіз процесів генерації і розповсюдження 
водню, обґрунтована кількість ПАРВ та місця їх установки, виконані випробування ПАРВ на 
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майданчику заводу-виробника, ПАРВ установлені на енергоблоці, внесені зміни в експлуатаційну 
документацію). 
ЮУАЕС-2: виконано (з урахуванням досвіду виконання аналогічного заходу на ЮУАЕС-1). 
Терміни виконання: ЗАЕС-1 – 2016 р.; для решти енергоблоків АЕС – 2017 рік. 

п. 20 «Впровадження системи примусового скидання тиску із ГО» 
В рамках реалізації заходу необхідно: 

- розробити і реалізувати технічне рішення з організації примусового контрольованого фільтрувального 
скидання парогазового середовища з ГО; 
- розробити процедуру аварійного скидання середовища з ГО у випадку важкої аварії, внести зміни в 
керівництва з управління важкими аваріями. 

При розробці проекту системи необхідно передбачити: 
- відповідні розрахунки, що підтверджують ефективність зниження тиску в ГО, ефективність очищення 
середовища, що скидається, з урахуванням необхідності мінімізації радіоактивного забруднення 
навколишнього середовища; 
- можливість роботи системи в умовах повного знеструмлення АЕС. 

Концепція реалізації заходу розроблена експлуатуючою організацією та узгоджена 
Держатомрегулювання, визначені пілотні енергоблоки (РАЕС-1, ЮУАЕС-1 та ЗАЕС-1). 
ЮУАЕС-1: виконаний перший етап робіт (аналітичне та технічне обґрунтування процедури 
скидання парогазового середовища з ГО через систему існуючих витяжних повітряпроводів 
системи В-2 з подальшим скидом в атмосферу через вентиляційну трубу і очищення середовища 
на наявних йодному і аерозольних фільтрах, виконана заміна існуючих трубопроводів із сталевого 
листа на трубопроводи сталеві безшовні, виконані необхідні монтажні роботи). Ведуться роботи 
що реалізації другого етапу (закупівля обладнання для організації фільтруємого скидання). 
ЗАЕС-1: розроблені та затверджені технічні вимоги для потавки обладнання. 
Терміни виконання: ЮУАЕС-1 - 2015; ЮУАЕС-2,ЗАЕС-1,2 - 2016; для решти енергоблоків – 2017. 

п. 21 «Аналіз можливості реалізації стратегії по локалізації розплаву в корпусі реактора» 
В рамках реалізації заходу необхідно провести аналіз можливості реалізації стратегії локалізації розплаву в 
корпусі реактора при важких аваріях. При виконанні аналізу врахувати: 

- необхідність виключення можливості виникнення критичності в розплаві; 
- необхідність додаткового впровадження заходів щодо запобігання раннього байпасування ГО; 
- досвід та напрацювання проектно-конструкторських організацій країн, що експлуатують АЕС з ВВЕР. 

РАЕС-1,2 (В-213): на стадії укладання договору з Київським науково-дослідницьким та проектно-
конструкторським інститутом "Енергопроект" на виконання робіт за темою: «Аналіз можливості 
реалізації стратегії по локалізації розплаву в корпусі реактора ВВЕР-440». 
ВВЕР-1000 (В-302/В-338/В-320): Завершується виконання першого етап науково-технічних робіт. 
Результатом 1-го етапу. Термін завершення робіт за договором - 2015. 

п. 22 «Дослідження необхідності та можливості підвищення кваліфікації елементів 
енергоблоку, які можуть бути задіяні при управлінні важкими аваріями, на «жорсткі» умови 
оточуючого середовища» 
Експлуатуючою організацією на початку 2015 року завершено дослідження щодо аналізу 
необхідності та можливості підвищення кваліфікації елементів енергоблоку (для «пілотних» 
енергоблоків: РАЕС-1, ЮУАЕС-1 та ЗАЕС-1), які можуть/мають бути задіяні при управлінні важкими 
аваріями, на «жорсткі» умови оточуючого середовища. Результати дослідження розглядаються 
Держатомрегулювання. 

п. 23 «Детальний аналіз та розробка концептуальних рішень щодо поводження з великими 
обсягами радіоактивної води» 
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Наразі експлуатуюча організація вивчає наявний світовий досвід щодо поводження з великими 
обсягами радіоактивної води. 

п. 24 «Оцінка сейсмостійкості споруд та систем внутрішнього кризового центру, а також 
живучості в умовах важких аварій» 
Майданчик ЮУАЭС: захід виконано (сейсмостійкість конструкцій центрального диспетчерського 
пункту забезпечена для сейсмічних впливів на рівні 0,15g, для внутрішнього кризового центу - 
0,18g; живучість центру в умовах важких аварій забезпечена). 
Майданчики ЗАЕС, РАЭС та ХАЕС: захід буде виконано до 2017 року (з урахуванням результатів 
проведення сейсмічного моніторингу майданчиків – див. п. 4). 

п. 25 «Виконання досліджень аварійних феноменів важких аварій на основі доступних 
експериментальних даних та п. 1 вдосконалення розрахункових моделей» 
Першим етапом виконання зазначеного заходу є розробка «Програми аналізу аварійних 
феноменів важких аварій на основі доступних експериментальних даних і вдосконалення 
розрахункових моделей», що визначає подальші організаційно-технічні заходи щодо: 
- валідації та вдосконалення розрахункових моделей для аналізу важких аварій (в тому числі і 
закупівлі нових сучаних розрахункових кодів); 
- аналізу аварійних феноменів важких аварій з високим ступенем невизначеності та 
припущеннями, прийнятими при розробці керівництв з управління важкими аваріями. 
Зазначена Програма розроблена експлуатуючою організацією і буде найближчим часом 
направлена на розгляд та погодження до Держатомрегулювання. 

Додаткові заходи та діяльність 

п. 26 «Гармонізація нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки України з 
референтними рівнями WENRA: 

а) виконання самооцінки; 
в) розробка плану дій щодо гармонізації» 

На виконання зазначеного заходу в грудні 2013 року Держатомрегулювання завершена 
самооцінка щодо відповідності національних нормативних документів з ЯРБ референтними 
рівнями WENRA з реакторної безпеки («WENRA Reactor Safety Reference Levels», 2008 р.). За 
результатами проведеної самооцінки встановлено, що із 295 референтних рівнів WENRA за 18 
напрямами безпеки повна відповідність нормативних документів з безпеки АЕС встановлена для 
226 референтних рівнів (77%), обґрунтовані відмінності – для 28 референтних рівнів (9%), 
невідповідність визначена для 41 референтного рівня (14%). 
За результатами самоцінки розроблений, розглянутий та схвалений на засіданні Колегії 
Держатомрегулювання (27.02.2014 р.) «План дій з гармонізації вимог з безпеки АЕС з 
референтними рівнями WENRA з реакторної безпеки». Держатомрегулювання виконує заходи 
відповідно до зазначеного плану. 
В той же час, у зв’язку із набранням наприкінці 2014 року чинності оновлених референтних рівнів з 
реакторної безпеки («WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors. Update in relation to 
lessons learned from TEPCO Fukushima Dai-Ichi accident»), Держатомрегулювання має наміри 
виконувати самооцінку на предмет відповідності оновленим референтним рівням разом із 
країнами-членами WENRA. 

п. 27 «Проведення самооцінки системи регулювання ядерної та радіаційної безпеки із 
використанням нового інструментарію МАГАТЕ – SARIS» 
Виконано перший етап (на виконання зазначеного заходу та відповідного наказу 
Держатомрегулювання від 20.12.2013 р. №146 визначено відповідальних за самоцінку за 
напрямами та в 2014 році проведено самооцінку системи регулювання ядерної та радіаційної 



Оновлений Національний план дій 
 

- 20 - 

безпеки із використанням SARIS. Проведено узагальнення, перевірку та генерацію звіту за 
результатами проведення самооцінки). 
В стадії виконання другий етап - проводиться аналіз звіту за результатами самооцінки, 
розробляється відповідний План заходів. 
 

п. 28 «Оснащення ЗАЕС та ЮУАЕС мобільними лабораторіями» 
Майданчик ЮУАЭС: в 2012 році закуплено та поставлено дві пересувні лабораторії радіологічного 
контрою (ПЛРК) на базі автомобілів підвищеної прохідності, триває етап дослідної експлуатації. 
Майданкич ЗАЭС: виконуються роботи щодо закупівлі двух ПЛРК також на базі автомобілів 
підвищеної прохідності. 

п. 29 «Розробка Концепції Єдиної державної автоматизованої системи контролю радіаційної 
обстановки в Україні (ЄДАСКРО). Розробка плану створення ЄДАСКРО» 
Захід реалізується на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану 
заходів щодо створення Єдиної автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки на період до 
2015 року» для забезпечення радіаційної безпеки на території держави, радіаційного контролю і 
моніторингу на основі автоматизації процесів збирання, передачі та аналізу фактичної інформації про 
радіаційний стан на території України, а також результатів прогнозу його розвитку з метою підтримки 
діяльності органів державного управління всіх рівнів та оцінки трансграничного перенесення 
радіоактивності в країну та за її межі. 

Держатомрегулювання було розглянуто та схвалено рішення про створення Концепції програми 
ЄДАСКРО, реалізація якого потребує необхідності внесення змін в зазначене розпорядження 
Кабінету Міністрів України. Відповідний проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми створення Єдиної державної 
автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки в Україні на період до 2020 року та 
визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 
2012 р.№44-р», проект пояснювальної записки та самої Концепції розглядаються відповідними 
органами влади. 

п. 30 «Провести тривале (більше 24 годин) протиаварійне тренування для всіх учасників 
реагування, включаючи центральні органи виконавчої влади, з метою відпрацювання порядку 
передачі завдань в умовах змінної роботи аварійного персоналу» 
Термін виконання заходу – 2016 рік. 
Однак, 5–6 листопада 2014 року проведено спільне загальностанційне протиаварійне тренування 
на майданчику Рівненської АЕС за темою «Комунальна аварія, що виникла внаслідок надзвичайної 
метеорологічної ситуації у районі розміщення атомної станції, призвела до виходу з ладу системи 
основного та резервного електропостачання АЕС, до відмови систем охолодження ядерного 
реактора» з повною активізацією Інформаційно-кризового центру Держатомрегулювання. 
Протягом тренування відпрацьовувався інформаційний обмін з МАГАТЕ з використанням 
захищеної інформаційної системи МАГАТЕ з обміну інформацією про інциденти і надзвичайні 
ситуації (USIE). 

п. 31 «Впровадження системи RODOS» 
У 2013 році в Інформаційно-кризовому центрі Держатомрегулювання впроваджена система 
підтримки прийняття рішень РОДОС для керування аварійними надзвичайними ситуаціями за 
межами майданчиків ядерних установок. На цей час системи РОДОС впроваджена для регіонів 
РАЕС і ЗАЕС з використанням даних он-лайн моніторингу радіаційної обстановки і спеціалізованих 
прогнозів погоди для цих регіонів. Наразі система РОДОС проходить дослідну експлуатацію: 
здійснюється щоденна перевірка оновлення даних автоматичних систем контролю радіаційного 
стану та метеоданих системи, а також тестування системи під час проведення протиаварійних 
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тренувань Інформаційно-кризового центру Держатомрегулювання. Дані системи РОДОС 
використовувались протягом спільного загальностанційного протиаварійного тренування на РАЕС 
5 - 6 листопада 2014 року та міжнародного навчання МАГАТЕ ConvEx 2d 25 листопада 2014 року. 
Впровадження системи РОДОС в ДП НАЕК «Енергоатом» і в Державній службі з надзвичайних 
ситуацій України з адаптацією системи для ЮУАЕС і ХАЕС має бути завершено в 2015 році, після 
чого підсистеми РОДОС для ХАЕС і ЮУАЕС будуть встановлені в інформаційно-кризовомсу центрі 
Держатомрегулювання. 
На виконання рекомендацій Групи консультативної підтримки НАТО з питань покращення рівня 
фізичного захисту об’єктів ядерної критичної інфраструктури, яка працювала в Україні з 4 по 9 
травня 2014 року, Держатомрегулюванням підготовлено та надіслано до Місії України при НАТО 
ряд проектних пропозицій, що безпосередньо стосуються рекомендацій Групи регулюючому 
органу, в частині підтримки діяльності державних установ України щодо створення Єдиної 
автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки та інтеграцію в неї системи РОДОС. 

п. 32 «Модернізація Інформаційно-кризового центру Держатомрегулювання» 
На виконання рекомендацій Групи консультативної підтримки НАТО з питань покращення рівня 
фізичного захисту об’єктів ядерної критичної інфраструктури, яка працювала в Україні з 4 по 9 
травня 2014 року, Держатомрегулюванням підготовлено та надіслано до Місії України при НАТО 
ряд проектних пропозицій, що безпосередньо стосуються рекомендацій Групи регулюючому 
органу, в частині удосконалення системи аварійного реагування Держатомрегулювання шляхом: 
- переоснащення інформаціно-кризового центру сучасними засобами зв’язку та захищеності, що 
передбачають функціонування моніторингових систем стану захищеності при перевезенні 
радіоактивних матеріалів, об’єктів по поводженню з радіоактивними матеріалами та джерел 
іонізуючого випромінювання; 
- створення резервного кризового центру. 
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Розділ 2. Стан реалізації заходів, визначених за результатами «стрес-тестів» 
Чорнобильської АЕС 

Наведена інформація щодо стану реалізації заходів, що були визначені за результатами «стрес-
тестів» Чорнобильської АЕС та представлені в таблиці 1.2 Частини IV «План впровадження заходів 
з підвищення безпеки» Національного плану дій за результатами «стрес-тестів» (2013 р). 

На даній час усе непошкоджене відпрацьоване ядерне паливо (ВЯП) ЧАЕС розташоване у БВ 
сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1). Перевезення пошкодженого 
відпрацьованого ядерного палива із БВ енергоблоків 1 та 2 заплановано виконати у 2015 році. 
Тому основні зусилля експлуатуючої організації зосереджені на впровадженні заходів з 
підвищення безпеки саме СВЯП-1. 

п. 1 «Встановлення додаткового приладу контролю рівня в 1 (2) БВК-1, 2 при аварійних 
ситуаціях, пов'язаних з падінням рівня в басейнах нижче позначки 19, 22 (АС)» 
Виконано (в 2012 р) 
Забезпечений додатковий контроль рівню води в басейнах витримки паливних касет енергоблоків 
№ 1, 2 під час його можливого аварійного зниження. 

п. 2 «Виконання розрахункових досліджень споруд 1 категорії відповідальності за ЯРБ ЯУ для 
визначення запасів стійкості та можливості відмов споруд при навантаженнях від смерчу 
класу F 3.0» 
В 2015 році планується виконати обстеження конструкцій СВЯП-1 та відповідних розрахунків з 
метою визначення запасів стійкості та можливості відмов споруд внаслідок впливу на споруди та 
конструкції смерчу класу F 3.0. 

п. 3 «Виконання розрахункових досліджень споруд 1 категорії відповідальності за ЯРБ ЯУ для 
визначення запасів стійкості та можливості відмов споруд при сейсмічних навантаженнях» 
Виконано (в 2013 р.) 
Розрахунки споруд СВЯП-1 першої категорії відповідальності за ЯРБ свідчать про забезпечення 
стійкості будівельних конструкцій БВ СВЯП-1 в умовах сейсмічних впливів на рівні 7 балів (за 
шкалою MSK-64) при значенні максимального розрахункового землетрусу на майданчику ЧАЕС 6 
балів. 

п. 4 «Проведення дослідження сейсмічної стійкості облицювання БВ ЯУ СВЯП-1». 
Виконано (в 2013 р.) 
Розрахунки облицювання БВ СВЯП-1 свідчать про забезпечення його стійкості в умовах 
сейсмічного навантаження на рівні 7 балів (за шкалою MSK-64) при значенні максимального 
розрахункового землетрусу на майданчику ЧАЕС 6 балів. 

п. 5 «Виконати аналіз стійкості та можливих відмов ВТ-1 (вентиляційної труби, яка обслуговує 
блоки 1 і 2) під впливом МРЗ і смерчу» 
Виконано (в 2014 р.) 
За результатами обстежень та аналізу вентиляційної труби ВТ-1 встановлено забезпечення 
стійкості при сейсмічному навантаженні 6 балів (максимальний розрахунковий землетрус) та 
впливі смерчу класу F 1.5. Розрахункові аналізи свідчать про можливі відмови ВТ-1 при сейсмічних 
навантаженнях на рівні 7 балів і при смерчу класу F 3.0. При цьому слід відмітити, що у 2015 році 
заплановано повністю звільнити блоки 1 і 2 від ядерного палива. 

п. 6 «Обґрунтування ядерної безпеки басейнів витримки блоків 1,2 при розміщенні ВТВЗ з кроком 
250×110мм (як резерв одного відсіку СВЯП-1)» 
Виконано (в 2012 р.) 
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Обґрунтування ядерної безпеки приреакторних басейнів витримки енергоблоків №№1,2 з 
врахуванням глибини вигоряння відпрацьованого ядерного палива забезпечило можливість 
визначити порядок розміщення ВТВЗ у БВ блоків №1,2 при необхідності аварійного вивантаження 
одного з відсіків БВ СВЯП-1. 

п. 7 «Розрахункове обґрунтування максимальної температури оболонок ТВЕЛ з врахуванням 
можливих радіаційних наслідків під час «мокрого» зберігання ВТВЗ» 
Виконано (в 2013 р.) 
Виконаний додатковий аналіз охолодження оболонок ТВЕЛ в умовах зберігання в СВЯП-1. 

п. 8 «Розробка плану заходів щодо вдосконалення системи протиаварійної готовності при 
запроектних аваріях, викликаних екстремальними природними впливами, у тому числі заходів з 
аварійного реагування при сценарії з обваленням будівлі і розгерметизацією БВ ЯУ» 
Виконано (в 2012 р.) 
Вдосконалені процедури аварійного оповіщення та заходи з аварійного реагування при можливих 
обваленнях будівельних конструкцій. 

п. 9 «Внесення змін до Плану реагування ДСП ЧАЕС на аварії та надзвичайні ситуації (32П-С) з 
метою вдосконалення системи протиаварійної готовності» 
Виконано (в 2012 р.) 
На основі результатів аналізу зовнішніх екстремальних впливів виконані необхідні корегування 
Плану реагування ЧАЕС на аварії та надзвичайні ситуації. 

п. 10 «Розробка заходів щодо організації швидкої доставки аварійних формувань з м.Славутич 
альтернативними маршрутами у разі непрацездатності залізничних шляхів Славутич-ЧАЕС 
внаслідок МРЗ» 
Виконано (в 2012р.) 
Розроблено і впроваджено процедуру доставки персоналу аварійних формувань автотранспортом 
з м. Славутич до ЧАЕС (забезпечення альтернативних маршрутів по відношенню до доставки 
персоналу залізничним транспортом). 

п. 11 «Проведення реконструкції СРК СВЯП-1 в частині забезпечення контролю густини 
нейтронного потоку» 
Виконано (в 2012 р.) 
Контроль густини нейтронного потоку (в рамках системи радіаційного контролю) передбачений в 
технологічних приміщеннях та зонах поводження із відпрацьованим ядерним паливом та місцях 
його зберігання. 

п. 12 «Додатковий радіаційний контроль потужності дози вагон-контейнера (ВК) в будівлі 
СВЯП-1 при транспортуванні ВЯП» 
Виконано (в 2012 р.) 
Встановлені додаткові датчики контролю потужності дози у приміщенні стоянки вагону-
контейнера в будівлі СВЯП-1. 

п. 13 «Заміна пристрою детектування УДЖГ-04Р на пристрій детектування типу RWM-02 
вимірювального каналу контролю об'ємної активності технічної води після теплообмінників в 
басейнах витримки СВЯП-1» 
Виконано (в 2013 р.) 
Впровадження установки RWM-02 позволяє контролювати також активність радіонуклідів у 
технічної воді, яка постачається на СВЯП-1, що дозволяє розрахувати внесок скиду СВЯП-1 в 
загальні скиди ЧАЕС. 

п. 14 «Забезпечення електроживлення відповідальних споживачів СВЯП-1 від мобільного дизель-
генератора (ДГ) відповідно до рішення №38-ЦООЯТ від 29.09.2011» 
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Виконано (в 2011 р.) 
Мобільний ДГ знаходиться на майданчику ЧАЕС, забезпечено підключення до секцій власних 
потреб СВЯП-1 мобільного ДГ. 

п. 15. «Закупівля нового вагона-контейнера для перевезення ВТВЗ» 
Виконується. 
На ЧАЕС поставлений вагон залізничній для перевезення пакувального комплекту з 
відпрацьованим ядерним паливом. Постачання самого пакувального комплекту планується у 2015 
році після проведення заводських приймальних випробувань. 
Використання додаткового вагону-контейнеру для перевезення ВТВЗ збільшуватиме швидкість 
звільнення відсіку СВЯП-1 від ВЯП у випадку можливого аварійного протікання. 

п. 16 «Організація перегляду плану підвищення безпеки СВЯП-1» 
Виконано (в 2012 р.) 
З плану підвищення безпеки СВЯП-1 виключені заходи, які вже реалізовані та проаналізовані в 
звіті з аналізу безпеки СВЯП-1. 

п. 17 «Внесення в програму теоретичної частини підтримання кваліфікації персоналу певних 
посад ДСП ЧАЕС на 2012 рік теми, що передбачає детальне теоретичне опрацювання сценарію 
тренування «Множинні відмови штатних систем і устаткування в умовах екстремальних 
природних впливів»». 
Виконано (в 2012 р.) 

п. 18 «Включення в графік тренувань на 2012 рік (ПГРП-2012, розділ 14) тренування за темою 
«Множинні відмови штатних систем і устаткування в умовах екстремальних природних 
впливів» для практичного відпрацювання з персоналом усіх наскрізних змін» 
Виконано (в 2012р.) 

п. 19 «Проведення психологічної підготовки персоналу підприємств, спрямованої на підвищення 
стійкості до психологічних навантажень, розвиток витривалості, самовладання, розвиток 
взаємовиручки і взаємодії» 
Виконано (в 2012 р.) 
Впроваджено проведення на систематичній основі тренінгів з психології дій в екстремальних 
ситуаціях для відповідних груп персоналу. 

п. 20 «Впровадження системи психологічного відбору та підготовки осіб, залучених в управління 
аваріями з тяжкими наслідками, аналогічно застосовуваної для відбору оперативного 
персоналу» 
Виконано (в 2012 р.) 
Проводиться психологічне обстеження керівників аварійних бригад. 
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