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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 
АБ - Акумуляторна батарея 

АЕС - Атомна електростанція 

АЗ - Аварійний захист 

АЗПА - Аналіз запроектних аварій 

АКВП - Автоматизований комплекс відображення параметрів 

АПА - Аналіз проектних аварій 

АРП - Автоматичний регулятор потужності 

АС - Атомна станція 

АСК ТП - Автоматизована система керування технологічними процесами 

АСКРО - Автоматична система контролю радіаційної обстановки 

АСРК - Автоматизована система радіаційного контролю 

АСУС - Автоматизована система управління старінням  

А-ТР - Адміністративно-технологічний рівень 

АТЦ - Аварійно-технічний центр 

БВ - Басейн витримки 

БД -  База даних 

БЗТ - Блок захисних труб 

БНП - Будівельні норми й правила 

БЩК - Блоковий щит керування 

ВА - Важка аварія 

ВАО АЕС - Всесвітня асоціація операторів атомних електростанцій 

ВБ - Верхній блок 

ВВЕР (ВВЭР) - Водо-водяний енергетичний реактор 

ВВП (ВИС) - Внутрішні вихідні події 

ВЗ - Внутрішні затоплення 

ВП - Внутрішні пожежі 

ВП АЕС - Відокремлений підрозділ атомна електрична станція 
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ВП НТЦ - Відокремлений підрозділ науково-технічний центр 

ВПА (ИСА) - Вихідна подія аварії 

ВРП - Відкритий розподільний пристрій 

ВТС - Виробничо-технічна служба 

ВСП - Вузол свіжого палива 

ВФМ - Відпрацьованих фільтруючих матеріалів 

ВХР - Водно-хімічний режим 

ВЯП - Відпрацьоване ядерне паливо 

ВЯБ - Відділ ядерної безпеки 

ГВ - Граничний викид 

ГВі - Граничний викид (допустимий викид) 

ГЄ (ГЕ) - Гідроємність 

ГІП - Група інженерної підтримки 

ГІС - головний інженер станції 

ГО - Гермооболонка  

ГПК - Головний паровий колектор 

ГРР - Головний роз’єм реактора 

ГЦК - Головний циркуляційний контур 

ГЦН - Головний циркуляційний насос 

ГЦТ - Головний циркуляційний трубопровід 

ДБН - Державні будівельні норми 

ДВ - Деаераторне відділення 

ДГ - Дизель-генератор 

ДЕ - Досвід експлуатації 

ДЖН - Довгоживучі нукліди 

ДІЯРУ - Державна інспекція ядерного регулювання України 

ДКБ (ОКБ) - Дослідно-конструкторське бюро 

ДМАБ - Додаткові матеріали аналізу безпеки 
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ДП - Державне підприємство 

ДП «НАЕК 
«Енергоатом» - Державне підприємство Національна Атомна Енергетична 

Компанія «Енергоатом» 

ДСТУ - Державний стандарт України 

ЕО - Експлуатуюча організація 

ЕС - Експлуатаційний стан 

ЗАБ - Звіт з аналізу безпеки 

ЗАЕС - Запорізька АЕС 

ЗВ - Загальний відділ 

ЗГІ ПТЕТІ - Заступник головного інженера з продовження терміну 
експлуатації, технології та інжинірингу 

ЗЕВ - Зовнішній екстремальний вплив 

ЗЗАБ - Зведений звіт з аналізу безпеки 

ЗК - Запобіжний клапан 

ЗК ПГ - Запобіжний клапан парогенератора 

ЗМІ -  Засоби масової інформації 

ЗПА - Запроектна аварія 

ЗПБ  - Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій  

ЗППБ - Звіт з періодичної переоцінки безпеки 

ЗРДЕС - Загальноблокова резервна дизельна електростанція 

ЗС - Зона спостереження 

ІАБ (ВАБ) - Імовірнісний аналіз безпеки 

ІЕ -  Інструкція з експлуатації 

ІЗП (ИПУ) - Імпульсний запобіжний пристрій  

ІЛА -  Інструкція з ліквідації аварії 

ІРГ - Інертний радіоактивний газ 

ІС ПРБ - інформаційна система оцінки поточного рівня безпеки 

ІСУ - Інтегрована система управління 

КАРП - Керівник аварійних робіт на майданчику 
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КБ - Культура безпеки 

КВВП - Коефіцієнт використання встановленої потужності 

КВПтаА - Контрольно-вимірювальні прилади та автоматика 

КД - Керівний документ 

КЕ - Кінцевий елемент 

КзПБ - Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки 

КЗ - Кубовий залишок 

КМУ - Кабінет Міністрів України 

КО - Кваліфікація обладнання 

КПАГтаР - Керування з питань аварійної готовності та реагування 

КПБ - Концепція підвищення безпеки 

КР - Корпус реактора 

КРВА - Показник радіоактивних викидів в атмосферу 

КРВВ - Показник радіоактивних викидів у зовнішні водойми 

КСП - Керівництво серйозних погроз 

КТ (КД) - Компенсатор тиску 

КУВА (РУТА) - Керівництво з управління важкими аваріями 

КЦ - Кризовий центр 

ЛДЕ - Лабораторія досвіду експлуатації 

ЛЗД - Лабораторія зовнішньої дозиметрії 

ЛСБ - Локалізуюча система безпеки 

МАГАТЕ - Міжнародне агентство з атомної енергії 

МДА - Мінімальна активність, що детектується 

МНС -  Міністерство з надзвичайних ситуацій 

МПА - Максимальна проектна аварія 

МРЗ - Максимальний розрахунковий землетрус 

НД - Нормативна документація 

НЕ - Нормальна експлуатація  
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НЗ - Начальник зміни 

НЗРЦ - Начальник зміни реакторного цеху 

НЗС - Начальник зміни станції 

НЗЧ - Начальник зміни черги 

НЗЧ-2 - начальник зміни другої черги 

НРБУ - Норми радіаційної безпеки України 

НС - Надзвичайна ситуація 

НПА - Нормативно провові акти 

НТД - Нормативно-технічна документація 

НТЦ - Навчально-тренувальний центр 

НУЕ - Нормальні умови експлуатації 

ОР - Органи регулювання 

ОРД - Організаційно-регламентна документація 

ОТС - Оцінка технічного стану 

ПА - Проектна аварія 

ПАМС - Система післяаварійного моніторингу АЕС 

ПВА (ПТА) - Процедура з керування важкою аварією 

ПГ - Парогенератор  

ПЕБ - Показники експлуатаційної безпеки 

ПЗ - Проектний землетрус 

ПУС - Програма управління старінням 

ПНАЕ - Правила й норми атомної енергетики 

ПНЕ - Порушення нормальної експлуатації 

ПНР - Пуско-налагоджувальні роботи 

ПММ - Паливно мастильні матеріали  

ПМТ - Повно маштабний тренажер 

ППБ - Періодична переоцінка безпеки 

ППР - Планово-попереджувальний ремонт 
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ПРБ - Поточний рівень безпеки 

ПС СКЗ - Поглинаючі стрижні системи керування й захисту 

ПСП - Пароскидний пристрій 

ПСЕ - Подовження строку експлуатації 

ПТЕ - Правила технічної експлуатації 

РАВ - Радіоактивні відходи 

РВ - Реакторне відділення 

РДЕС - Резервна дизельна електростанція 

РЗА - Релейний захист і автоматика 

РК - Радіаційний контроль 

РОП - Регулятор обмеження потужності 

РПКО - Розгорнутий перелік кваліфікації обладнання 

РРВ - Рідкі радіоактивні відходи 

РСЗО (РТЗО) - Розподільник струму закритий, що обслуговується 

РУ - Реакторна установка 

РЦ - Реакторний цех 

РЩК - Резервний щит керування 

САБ - Служба аналізу безпеки 

САЕ - Система аварійного електропостачання 

САОЗ - Система аварійного охолодження зони 

САОЗ ВТ - Система аварійного охолодження зони високого тиску 

САОЗ НТ - Система аварійного охолодження зони низького тиску 

САР - Система аварійного реагування 

СБ - Система безпеки 

СВБ - Система, важлива для безпеки 

СВНтаПБ - Служба відомчого нагляду та пожежної безпеки 

СВО - Спецводоочищення 

СВРК - Система внутрішньо-реакторного контролю 



ГП НАЕК Южно-Українська АЕС. Енергоблок №3. 

ЗППБ. «Комплексний аналіз безпеки» 

ЮУАЕС 

ОППБ.3.0039.00 стр.12 

 
СГІК - Система групового й індивідуального керування 

СГО - Система газоочищення 

СЗЗ - Санітарно-захисна зона 

СКЗ (СУЗ) - Система керування й захисту 

СКК - Система контролю й керування 

СЛР - Самопідтримуюча ланцюгова реакція 

СМтаР - Служба модернізації та реконструкції 

СНРіПЕ - Служба надійності, ресурсу і продовження експлуатації  

СОАІ (СОАИ) - Симптомно-орієнтована аварійна інструкція 

СППБ - Система подання параметрів безпеки 

СРК - Система радіаційного контролю 

ССВ - Сховище сухих відходів 

СТП - Стандарт підприємства 

СТРВ - Сховище твердих радіоактивних відходів 

СЯП - Свіже ядерне паливо 

СЯ - Система якості 

твел - Тепловиділяючий елемент 

ТВЗ - Тепловиділяюча збірка 

ТВЗ-WR - Тепловиділяюче збірка зміцненої конструкції компанії 
«Westinghouse» 

ТВЗА - Тепловиділяюча збірка альтернативна 

ТГ - Турбогенератор 

ТЖН (ТПН) - Турбонасосний живильний агрегат 

ТЗ - Технічне завдання 

ТЗБ - Технологічні захисти й блокування 

ТЛД - Термолюмінісцентний дозиметр 

ТМО - Тепломеханічне обладнання 

ТО - Технічне обслуговування 

ТОБ  - Технічне обґрунтування безпеки 

ТОіР - Технічне обслуговування та ремонт 
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ТР - Технічне рішення 

ТРБЕ - Технологічний регламент безпечної експлуатації 

ТУ - Технічні умови 

ТЦ - Турбінний цех 

УБДН - Українська база даних надійності обладнання АЕС 

ФБ - Фактор безпеки 

ХВО - Хімічне водоочищення 

ХІЕП - Харківський інститут «Енергопроект» 

ЦН - Циркуляційний насос 

ЦРБ - Цех радіаційної безпеки  

ЧГАВ - Частота граничного аварійного викиду 

ЧПАЗ - Частота пошкодження активної зони 

ЧПП - Частота пошкодження палива в басейні витримки 

ШЗВК (БЗОК) - Швидкодіючий  запірно-відсічний клапан 

ШРУ- К (БРУ-К) - Швидкодіюча редукційна установка скидання пари в конденсатор 
турбіни  

ШРУ-А (БРУ-А) - Швидкодіюча редукційна установка скидання пари в атмосферу 

ЩЗ - Щитовидна залоза 

ЮУАЕС - Южно-Українська АЕС  

ЯПВУ - Ядерна паровиробнича установка 

ЯРБ - Ядерна і радіаційна безпека 

ЯУ - Ядерна установка 

IRS - Система звітності про події (Incident reporting system) 

JIT - Короткий інструктаж з подій (just-in-time) 

OSART - Команда з перевірки експлуатаційної безпеки 

SER - Звіт про значну подію (Significant event report) 

SOER - Звіт про значний досвід експлуатації (Significant operating 
experience report) 
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1 ВСТУП 
Продовження експлуатації енергоблоків АЕС України передбачене державною 

енергетичною стратегією на період до 2035 року [48] і є пріоритетним напрямком 
діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом». 

ДП «НАЕК «Енергоатом» передбачає продовження терміну експлуатації 
енергоблоків не менш ніж на 10 років враховуючи НП 306.2.141-2008 [13] і СОУ-Н ЯЕК 
1.004:2007 [14]. В 2011 році термін експлуатації був продовжений для двох найстаріших 
українських енергоблоків − 1-го та 2-го енергоблоків ВП «Рівненська АЕС» з РУ типу 
ВВЕР-440. В 2013 році був продовжений термін експлуатації енергоблоку №1 ВП 
ЮУАЕС на 10 років, у 2015 - енергоблоку №2 ВП ЮУАЕС на 10 років. Проектний 
термін служби енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС минає в 2020 році. 

Продовження терміну експлуатації енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС здійснюється за 
першим варіантом згідно з п. 2 розділу ІІІ НП 306.2.210-2017  [40], а саме − здійснення 
протягом проектного періоду експлуатації організаційно-технічних заходів для 
продовження експлуатації та переходу до довгострокової експлуатації. 

До першочергових завдань, які визначені в «Нова енергетична стратегія України 
до 2035 року: «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»», ставиться 
технічно обґрунтоване, економічно доцільне продовження терміну експлуатації 
енергоблоків АЕС при дотриманні вимог національних норм і правил з ядерної та 
радіаційної безпеки, а також рекомендацій МАГАТЕ. 

Вимоги до діяльності, пов'язаної з підготовкою енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС до 
експлуатації у понадпроектний строк, визначені документами: 

– НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації 
енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення 
періодичної переоцінки безпеки» [16]; 

– НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій» [13]; 
– НП 306.2.210-2017 «Загальні вимоги до управління старінням елементів і 

конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних 
станцій» [40]; 

– СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007 «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної 
переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» [14]. 

При цьому, відповідно до п.1.2 НП 306.2.099-2004 [16] експлуатація енергоблоків 
АЕС після досягнення проектного терміну експлуатації можлива тільки у випадку 
внесення змін у ліцензію на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної 
установки», які стосуються термінів експлуатації енергоблоків. 

Южно-Українська АЕС розташована на лівобережжі річки Південний Буг в 
Арбузинському районі Миколаївської області. Техніко-економічне обґрунтування 
спорудження АЕС виконане Харківським відділенням інституту «Атоменергопроект»  
(у цей час ВАТ ХНДПКІ «Енергопроект»), затверджене Міненерго СРСР наказом від 
18 лютого 1971 р. №10 і погоджене Радміном УРСР Постановою від 2 грудня 1971 р. 
№525. 

Будівництво АЕС здійснювалося на підставі технічних проектів 1-ої черги 
(2000 МВт) і 2-ої черги (2000 МВт) затверджених розпорядженнями Ради Міністрів 
СРСР від 23.01.75 р. № 163-РС і №8787/41 від 25 червня 1980 року. Загальна 
встановлена потужність станції становить 3000 МВт. 
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Блок №3 був введений в експлуатацію у лютому 1990 р. 

 Енергоблок включає наступне основне обладнання: Водо-водяний 
енергетичний реактор ВВЕР-1000 (проект РУ В-320);  

 Турбоустановка ДО-1000-60/3000;  
 Електрогенератор ТВВ-1000-2УЗ. 

Будівництво здійснювалося генеральним підрядником – Управлінням будівництва 
Южно-Української АЕС тресту «Донбасенергобуд» ВПО «Союзатоменергобуд». 
Генеральним проектувальником є відкрите акціонерне товариство Харківський науково-
дослідний і проектно-конструкторський інститут «Енергопроект». 

Експлуатуюча організація – Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.  

Розробка ЗППБ енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС здійснювалася наступними 
організаціями: 

 Акціонерне товариство «Київський науково-дослідний і проектно-
конструкторський інститут «ЕНЕРГОПРОЕКТ»; 

 ТОВ «ЕНЕРГОРИСК»; 
 ТОВ «ЕТЦ «ЕНЕРГОРЕСУРС»; 
 ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю й аварійного 

реагування». 
 
Згідно з листом ДІЯРУ №15-16/4-4735 від 04.08.17 дата актуальності інформації 

щодо стану енергоблоку для цілей переоцінки – 31.12.2017, дата актуальності 
інформації щодо реалізації заходів КзПБ та відступів від вимог НТД – 30.09.2019. 
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2 БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕТУ Й ЗАВДАННЯ ЗППБ 
Роботи із продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний 

строк регламентуються вимогами наступних документів: 
 Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 

№39/95ВР, зі змінами та доповненнями [33]; 
 Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної 

енергії»№1370-XIV [34]; 
 НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій» [13]; 
 НП 306.2.162-2010 «Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій» [55]; 
 НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації 

енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення 
періодичної переоцінки безпеки [16]; 

 НП 306.2.210-2017 «Загальні вимоги до управління старінням елементів і 
конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних 
станцій» [40]; 

 СОУН ЯЕК 1.004:2007«Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної 
переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС». Узгоджено МПЕУ 
наказом №262 від 30.05.2007 [14]. 

Відповідно до вимог документів НП 306.2.141-2008 [13] і СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007 
[14], періодично, але не рідше, чим один раз у 10 років після початку експлуатації або на 
вимогу ДІЯРУ експлуатуюча організація (ЕО) здійснює переоцінку безпеки 
енергоблоку. Метою цієї переоцінки є визначення: 

 відповідності рівня безпеки енергоблоку чинним нормам і правилам 
ядерної та радіаційної безпеки, а також проектної та експлуатаційної 
документації, Звіту з аналізу безпеки та іншої документації, яка зазначена 
в ліцензії на експлуатацію; 

 достатності існуючих умов, що забезпечують підтримку належного рівня 
безпеки енергоблоку до наступної періодичної переоцінки або на термін 
припинення його експлуатації; 

 переліку й термінів впровадження заходів щодо підвищення безпеки 
енергоблоку, які необхідні для усунення або послаблення недоліків, 
виявлених при дослідженні безпеки. 

За результатами переоцінки розробляється Звіт з періодичної переоцінки безпеки 
енергоблоку, який надається до ДІЯРУ. Аналогічний підхід рекомендується відповідним  
документом МАГАТЕ SSG-25 «Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants» [15]. 

ЗППБ розробляється для кожного енергоблоку й охоплює всі аспекти, важливі 
для безпеки. Енергоблок розглядається як виробничий комплекс, який включає все 
обладнання, спорудження й об'єкти, що забезпечують життєдіяльність енергоблоку й 
зазначені в ліцензії на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки». 

Розробку звіту з переоцінки безпеки розпочато за три роки до закінчення 
проектного терміну експлуатації енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС. У звіті представлена 
інформація, достатня для оцінки з метою ухвалення рішення про можливість 
продовження роботи енергоблоку в понадпроектний строк, що стосується: 
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 поточного стану систем і елементів енергоблоку;  
 рівня його проектної безпеки з урахуванням виконаних модифікацій; 
 рівня його експлуатаційної безпеки; 
 ефектів деградації обладнання, викликаної старінням (із прогнозом на 

довгострокову експлуатацію). 
ЗППБ розроблений відповідно до плану-графіку підготовки енергоблоку №3 ВП 

ЮУАЕС до продовження експлуатації на понадпроектний строк і планом ліцензування 
при продовженні експлуатації на понадпроектний строк. 

ЗППБ розроблений відповідно до закону України «Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку», №39/95-ВР [33] і відповідно до вимог НП 306.2.141-2008 
[13], НП 306.2.162-2010 [55], СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007 [14] і керуючись вимогами 
стандарту МАГАТЕ [15]. 

ЗППБ складається з 15-ти документів: 14-ти звітів з кожного з нижчеперелічених 
факторів безпеки та цього комплексного аналізу безпеки. У звіті з періодичної 
переоцінки безпеки аналізуються наступні фактори безпеки: 

 ФБ №1 «Проект енергоблока»; 
 ФБ №2 «Поточний технічний стан систем і елементів»; 
 ФБ №3 «Кваліфікація обладнання»; 
 ФБ №4 «Старіння»; 
 ФБ №5 «Детерміністичний аналіз безпеки»; 
 ФБ №6 «Імовірнісний аналіз безпеки»; 
 ФБ №7 «Аналіз внутрішніх і зовнішніх подій»; 
 ФБ №8 «Експлуатаційна безпека»; 
 ФБ №9 «Використання досвіду інших АЕС і результатів наукових 

досягнень»; 
 ФБ №10 «Організація і управління»; 
 ФБ №11 «Експлуатаційна документація»; 
 ФБ №12 «Людський фактор»; 
 ФБ №13 «Аварійна готовність і планування»; 
 ФБ №14 «Вплив на навколишнє середовище». 

За основу при розробці ЗППБ прийняті проектні, експлуатаційні дані, звіти про 
перевірки безпеки незалежними організаціями (МАГАТЕ, ВАО АЕС), матеріали з 
обґрунтування безпеки енергоблоку, представлені в ЗАБ [26] енергоблоку №3 (ТОБ, 
ДМАБ, АПА, ІАБ, АЗПА, ЗЗАБ). Перераховані матеріали були актуалізовані й частково 
перероблені з урахуванням змін і доповнень, які були реалізовані на енергоблоці в 
період розробки ЗППБ. 

При розробці ЗППБ був врахований досвід аналогічної роботи, виконаної ВП 
ЮУАЕС при продовженні експлуатації енергоблоку №1, і рекомендації міжнародних 
експертів, що виконували консультативну підтримку і незалежну перевірку ЗППБ 
енергоблоку №1 (SSM – інспекторат з ядерної та радіаційної безпеки Королівства 
Швеція). 
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Відповідно до вимог НП 306.2.162-2010 [55] і стандарту МАГАТЕ [15] матеріали 

ЗППБ викладені в стислому вигляді з посиланнями на результати попередніх 
досліджень і оцінок безпеки, наведених в ЗАБ. 

В ЗППБ показано, що: 
 експлуатація енергоблоку здійснюється відповідно до його проекту з 

дотриманням границь і умов безпечної експлуатації, вимог ліцензійних 
документів і відповідає чинним нормам і правилам ядерної й радіаційної 
безпеки; 

 за звітний період були реалізовані заходи щодо реконструкції й 
модернізації систем і елементів енергоблоку, спрямовані на підвищення 
його безпеки, з відповідними коригуваннями проектної документації й 
експлуатаційних процедур; 

 розроблена й ефективно реалізується програма управління старінням 
споруджень, систем і елементів енергоблоку, і виконане обґрунтування 
того, що їх реальний технічний стан забезпечує безпечну експлуатацію 
енергоблоку у понадпроектний строк; 

 за виявленими невідповідностями вимогам чинних норм і правил ЯРБ 
реалізовані й заплановані заходи щодо усунення або ослаблення цих 
невідповідностей; 

 реалізовані на енергоблоці та АЕС у цілому експлуатаційні процедури, 
схеми адміністративного керування, відомчого нагляду, система якості 
відповідають принципам безпеки й забезпечують ефективне виконання ЕО 
й адміністрацією АЕС функцій, передбачених законом України «Про 
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», №39/95-ВР [33] і 
відповідним нормативно-правовим актам ; 

 фактичний вплив експлуатації енергоблоку на персонал, населення й 
навколишнє середовище не перевищує критеріїв і границь радіаційної й 
екологічної безпеки, встановлених нормативними документами; 

 існуючі умови й реалізація намічених планів підвищення безпеки 
забезпечують необхідний рівень безпеки експлуатації енергоблоку у 
понадпроектний строк. 
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3 РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ФАКТОРІВ БЕЗПЕКИ 

3.1 Фактор безпеки № 1 «Проект енергоблока» 
Повний аналіз фактора безпеки (ФБ-1) «Проект енергоблока» наведений у 

розробленому розділі ЗППБ [36]. 
Метою аналізу даного фактора безпеки є: 

 оцінка відповідності проєкту енергоблоку чинним нормам і правилам 
ядерної і радіаційної безпеки; 

 визначення відхилень проєкту енергоблоку від чинних норм і правил 
ядерної і радіаційної безпеки; 

 оцінка діяльності експлуатуючої організації з усунення виявлених 
невідповідностей; 

 підтвердження наявності на АЕС комплекту технічної документації, яка 
необхідна для забезпечення безпечної експлуатації енергоблоку. 

3.1.1 Нормативні вимоги, застосовні до ФБ-1 
Роботи із продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк 

регламентуються вимогами наступних документів: 
 СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007. Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної 

переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС. Узгоджені МПЕУ наказом 
№262 від 30.05.2007 [14]; 

 НП 306.2.099-2004 Загальні вимоги до продовження експлуатації 
енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення 
періодичної переоцінки безпеки[16]; 

 № SSG-25 Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants [15]. 
Повний перелік НП, що стосується проекту енергоблоку з реактором ВВЕР-1000, 

наданий в ТОБ енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС [68]. 

3.1.2 Метод оцінки ФБ-1 
При розробці ЗППБ застосовується метод експертної оцінки на основі 

порівняльного аналізу. 

3.1.3 Критерії оцінки ФБ-1 
Критеріями позитивної оцінки даного фактора є: 

 оцінка відповідності проєкту енергоблоку чинним нормам і правилам 
ядерної і радіаційної безпеки; 

 виявлення відмінностей поточного стану систем, споруджень і елементів 
енергоблоку від проектної документації й усунення виявлених 
невідповідностей; 

 встановлення відмінностей проектної документації від поточного стану 
енергоблоку АЕС, а також визначення відповідності проекту й проектної 
документації вимогам чинних норм, правил і стандартів безпеки. 
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3.1.4 Результати оцінки 

Детально результати виконаної оцінки фактора представлені у звіті ФБ-1 [36]. 

3.1.4.1 Нормативно-технічна база проєкту енергоблоку й проєктна 
концепція його безпеки 

3.1.4.1.1 Відомості про проєкт енергоблоку 
Енергоблок з реактором ВВЕР-1000 працює за двоконтурною схемою: перший 

контур (радіоактивний) – водяний, що безпосередньо відбирає тепло від реактора, 
другий контур (нерадіоактивний) – паровий, що отримує тепло від першого контуру та 
використовує його у турбогенераторі.  

Джерелом виробітку теплової енергії є реактор ВВЕР-1000 тепловою потужністю 
3000 МВт. Робота реактора заснована на регульованій ланцюговій реакції розподілу 
ядер U235 ядерного палива, що входить до складу. У якості сповільнювача й теплоносія 
використовується борована вода під тиском 160 кгс/см2. Реактор працює в складі 
реакторної установки, що має 4 петлі головного циркуляційного контуру. Кожна петля 
містить у собі парогенератор продуктивністю 1470 т/год насиченої пари тиском 
64 кгс/см2, головний циркуляційний насос продуктивністю 20000÷27000 м3/год, 
трубопроводи із внутрішнім діаметром 850мм. 

Циркуляційна вода першого контуру обмиває активну зону реактора й 
підігрівається до необхідної температури. Загальна витрата теплоносія через реактор 

4000
480084800 

  м3/год при чотирьох працюючих ГЦН, температура води на вході в реактор не 
більш 289C, на виході 322оС. Вода першого контуру віддає тепло в парогенераторах 
воді другого контуру й випаровує її при тиску 64 кгс/см2.  

На енергоблоці встановлений турбогенератор, до складу якого входить парова 
турбіна ДО-1000-60/3000 потужністю 1000 МВт і частотою обертання ротора 3000 об/хв 
(тиск 60 кгс/см2, температура 274оС) і генератор 1000-2-УЗ.  

Видача потужності в систему проводиться напругою 330кВ. Охолодження 
конденсаторів турбіни проводиться циркуляційною водою, що подається насосами, 
встановленими на блоковій насосній станції, зв'язаній через підвідний канал із ставком-
охолоджувачем. Видача електроенергії здійснюється з відкритих розподільних 
пристроїв (ВРП) 750, 330 і 150кВ. Високовольтними лініями електропередачі 
«Вінниця», «Дніпро», «Ісакча», «Українка», «Кварцит», «Трихати» та іншими ЮУАЕС 
пов'язана із промисловими регіонами України. 

3.1.4.1.2 Проєктна концепція безпеки енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС 
Безпека AC – властивість не перевищувати встановлені межі радіаційного впливу 

на персонал, населення й навколишнє середовище при нормальній експлуатації АС, 
порушеннях нормальної експлуатації й проектних аваріях, а також обмежувати 
радіаційний вплив при запроектних аваріях. 

Пунктом 3.1.1 НП 306.2.141-2008 [13] визначено, що «базовою метою безпеки АС 
є захист персоналу, населення й навколишнього середовища від неприпустимого 
радіаційного впливу при введенні в експлуатацію, експлуатації й знятті з експлуатації 
АС». Згідно з пунктом 3.1.2 цих же правил: «Базова мета безпеки АС досягається 
шляхом реалізації радіологічної й технічної цілей безпеки». 
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Радіологічна мета – це неперевищення встановлених санітарними нормами меж 

радіаційного впливу на персонал, населення й навколишнє середовище при нормальній 
експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації й проектних аваріях. При цьому 
необхідно забезпечити умови, щоб зазначений радіаційний вплив перебував на 
мінімально можливому рівні з урахуванням економічних і соціальних факторів. 

Технічна мета – це реалізація технічних і організаційних заходів, спрямованих на 
запобігання аварій на АС і обмеження їх наслідків. При цьому, радіаційні наслідки 
аварій, що враховуються в проєкті, не повинні перевищувати встановлені нормативними 
документами межі. Слід прагнути до того, щоб імовірність важких аварій була 
надзвичайно мала й відповідала критеріям п. 4.1.1 НП 306.2.141-2008 [13]. 

АС задовольняє вимогам безпеки, якщо в результаті прийнятих у проєкті 
технічних і організаційних заходів досягнута базова мета безпеки – захист персоналу, 
населення й навколишнього природного середовища від неприпустимого радіаційного 
впливу при експлуатації. 

Проєктна концепція безпеки повинна забезпечувати досягнення базової мети 
безпеки АС, за допомогою реалізації дотримання критеріїв безпеки. 

Проєктна концепція безпеки являє собою сукупність: 
 критеріїв, яким повинні задовольняти радіаційні впливи АС на персонал, 

населення, навколишнє середовище в умовах нормальної експлуатації, при 
проєктних і запроєктних аваріях;  

 принципів, за допомогою яких досягаються встановлені критерії безпеки;  
 технічних заходів і організаційних заходів, прийнятих для забезпечення 

безпеки АС на стадіях проектування, будівництва, монтажу, пуску, 
експлуатації й виводу з експлуатації АС. 

Критеріями безпеки для діючих енергоблоків АС відповідно до 
НП 306.2.141-2008 [13] є: 

 неперевищення оцінного значення частоти важкого пошкодження 
активної зони, рівного 10-4 на реактор у рік; 

 неперевищення значення частоти граничного аварійного викиду 
радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище для діючих 
АС установлюється на рівні не більш 10-5 на реактор у рік. 

3.1.4.1.3 Реалізація в проєкті енергоблоку заходів щодо захисту персоналу, 
населення й навколишнього середовища від радіаційної небезпеки 

Відповідно до НП 306.2.141-2008 [13]: «АС задовольняє вимогам безпеки, якщо в 
результаті прийнятих у проекті технічних і організаційних заходів досягнута базова 
мета безпеки – захист персоналу, населення й навколишнього природного середовища 
від неприпустимого радіаційного впливу при експлуатації». 

У проєкті енергоблоку №3 реалізовані технічні й організаційні заходи щодо 
захисту персоналу, населення й навколишнього середовища від радіаційної небезпеки 
(зовнішнього й внутрішнього опромінення й радіаційного забруднення) описані в 
23.3.39.ОБ.05.03. «Техническое обоснование безопасности. Блок №3. Южно-Украинская 
АЭС. Книги 2-10. Глава 3. Описание важных для безопасности систем, оборудования и 
сооружений АС.» [68], книга 6 і частково наведені нижче: 
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 радіаційний захист. Призначенням систем радіаційного захисту є 

зниження сумарної дози від усіх джерел зовнішнього й внутрішнього 
опромінення до рівня, що не перевищує гранично допустимої дози  або 
межі дози для відповідної категорії осіб з населення й персоналу; 

 радіаційний контроль. Система радіаційного контролю (СРК) є 
інформаційно-вимірювальною системою й призначена для збору, обробки 
й подання  інформації про радіаційні параметри, необхідні для керування 
енергоблоком, а також дотримання норм радіаційної безпеки персоналу й 
окремих осіб з населення відповідно до існуючих норм і законодавства. 

Ефективність, достатність прийнятих у проєкті заходів щодо захисту персоналу, 
населення й навколишнього природного середовища від неприпустимого радіаційного 
впливу при режимі нормальної експлуатації показана у звіті з ФБ-8 [7], порушення 
нормальної експлуатації, проєктних і запроєктних аваріях – у звіті з ФБ-5 [17], у звіті  
ФБ-14 [12] наведено опис системи моніторингу навколишнього середовища. 
Передбачені проєктом енергоблоку заходи щодо захисту від радіаційного впливу 
відповідають вимогам чинних національних нормативних документів з безпеки України. 

3.1.4.1.4 Проєктні величини граничного пошкодження тепловиділяючих 
елементів і границі радіологічного аварійного впливу на персонал і 
населення 

У проєкт АС відповідно до НП 306.2.145-2008 [99] закладені наступні величини 
граничного ушкодження твелів: 

 Експлуатаційна межа пошкодження твелів за рахунок виникнення 
мікротріщин з дефектом типу газової нещільності оболонки не повинна 
перевищувати 0,2 % твелів і 0,02% твелів при прямому контакті ядерного 
палива з теплоносієм; 

 Межа безпечної експлуатації з кількості й характеру дефектів твелів 
становить 1% твелів з дефектами типу газової нещільності й 0,1% твелів, 
для яких має місце прямий контакт теплоносія і ядерного палива; 

 Максимальна проєктна межа пошкодження твелів відповідає 
неперевищенню кожного з наступних граничних параметрів: 

- температура оболонок твелів – 1200оС; 
- локальна глибина окиснення оболонок твелів – 18% від граничної 
товщини оболонки; 
- частка цирконію, що прореагував – 1% від його маси в оболонках 
твелів. 

Критерій безпеки по ліміту дози сумарного (внутрішнього й зовнішнього) 
опромінення, відповідно до НРБУ-97 [22], приводиться в таблиці 3.1. 
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Табл. 3.1 – Ліміт дози сумарного (внутрішнього й зовнішнього) опромінення 

Найменування 
Категорія осіб, що 

опромінюються 

А Б В 

ЛДЕ (ліміт ефективної дози), мЗв/рік 20 2 1 

Ліміт еквівалентної дози для кришталика очей,  мЗв/рік 150 15 15 

Ліміт еквівалентної дози для  шкіри, мЗв/рік 500 50 50 

Ліміт еквівалентної дози для кистей і стоп, мЗв/рік 500 50 - 

Категорія А (персонал) – особи, які постійно або тимчасово працюють 
безпосередньо із джерелами іонізуючих випромінювань. 

Категорія Б (персонал) – особи, які безпосередньо не зайняті роботою із 
джерелами іонізуючих випромінювань, але у зв'язку з розташуванням робочих місць у 
приміщеннях і на промислових майданчиках об'єктів з радіаційно-ядерними 
технологіями можуть одержати додаткове опромінення. 

Категорія В – усе населення. 
В Табл. 3.2 наведені квоти ліміту дози у відповідності з НРБУ-97 [22], таблиця 5.2. 

Табл.3.2 – Квоти ліміту дози 

Джерело 

  

Квота ЛД за 
 рахунок усіх 

 шляхів 
 формування 

  дози від 
викидів 

Скидання: 
 Квота ЛД за 

 рахунок 
 критичного виду 

 водокористування 

Сумарна квота ЛД 
 для окремого 
 підприємства 

% мкЗв % мкЗв % мкЗв 

АЕС, АТЕЦ, АСТ 4% 40 1% 10 8% 80 

 
Експлуатаційною межею по сумарній питомій активності радіонуклідів I131 - I135 у 

теплоносії першого контуру є значення 3,7·107 Бк/кг (10·10-4 Ки/кг), відповідне до 
експлуатаційної межі по числу негерметичних твелів, рівному 0,2 % твелів з газовою 
нещільністю та 0,02 % твелів, що мають прямий контакт палива з теплоносієм. 
Експлуатаційна межа питомої активності радіонукліда I131 у продувній воді кожного ПГ 
не більш 370 Бк/кг (1·10-8 Ки/кг). 

Сумарна питома активність радіонуклідів I131 - I135 у теплоносії першого контуру 
становить не більш 1,85·108 Бк/кг (5·10-3 Ки/кг). При цьому слід зазначити, що мова йде 
про межу безпечної експлуатації. 



ГП НАЕК Южно-Українська АЕС. Енергоблок №3. 

ЗППБ. «Комплексний аналіз безпеки» 

ЮУАЕС 

ОППБ.3.0039.00 стр.24 

 
Табл. 3.3 – Межі безпечної експлуатації по активності газо-аерозольного викиду 
радіоактивних речовин в атмосферу з венттруб ЮУАЕС відповідно до ТРБЕ 
енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС  [200], таблиця 6.1.1-2. 

Найменування Активність у добовому викиді 

ІРГ (будь-яка суміш), не більш 
4,51013Бк 

(1,215103Ки) 

Радіонукліди йоду (газова + аерозольні 
фази), не більш 

1) 3,9109Бк  
(0,11 Ки) 

Суміш довгоживучих нуклідів, не більш 
7,5108Бк 
(0,02 Ки) 

Примітка 1. У якості ПБE зазначені припустимі викиди для ВП ЮУАEС. 
Примітка 2. Методика визначення газо-аерозольного викиду й водного скиду наведено в Додатку 11 [200]. 

 

Критеріями ухвалення рішення про допустимість отриманої величини викиду в 
АПА прийняті рівні безумовної виправданості для невідкладних контрзаходів, визначені в 
НРБУ-97 [22]. При цьому був обраний контрзахід, що має найнижчі рівні, що вимагають 
застосування контрзаходів: обмеження перебування на відкритому повітрі для дітей.  

Граничні рівні опромінень становлять наступне: 
 10 мЗв – для всього тіла; 
 100 мГр – для щитовидної залози; 
 300 мГр – для відкритих ділянок шкіри. 

Допустимий викид регламентується документом [93]. 

3.1.4.1.5 Принцип глибокоешелонованого захисту в проєкті енергоблоку 
Проєкт енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС, виконаний у відповідності до  

НП 306.2.141-2008 [13] з дотриманням принципів безпеки, у тому числі й принципу 
реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту, заснованого на застосуванні системи 
фізичних бар'єрів на шляху поширення іонізуючого випромінювання й радіоактивних 
речовин у навколишнє середовище. 

Система фізичних бар'єрів енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС відповідно до 
НП 306.2.141-2008 [13] включає: 

 перший бар'єр – паливна матриця; 
 другий бар'єр – оболонки тепловиділяючих елементів; 
 третій бар'єр – границя першого контуру; 
 четвертий бар'єр – герметичне огородження локалізаційних систем 

безпеки (захисна оболонка); 
 п'ятий бар'єр – біологічний захист. 
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Стратегія глибокоешелонованого захисту передбачає систему технічних і 

організаційних заходів щодо захисту фізичних бар'єрів. 
Згідно вимог п. 5.3.4 НП 306.2.141-2008 [13] стратегія глибоко ешелонованого 

захисту реалізується на п'ятьох рівнях: 
 Рівень 1. Запобігання порушень нормальної експлуатації; 
 Рівень 2. Забезпечення безпеки при порушеннях нормальної експлуатації 

й запобігання аварійних ситуацій; 
 Рівень 3. Запобігання й ліквідація аварій; 
 Рівень 4. Керування запроектними аваріями; 
 Рівень 5. Аварійна готовність і реагування. 

3.1.4.1.6 Функції безпеки, реалізовані в проєкті енергоблоку №3 
У проєкті енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС згідно з вимогами нормативних 

документів, на основі яких розроблявся проєкт енергоблоку, закладені функції безпеки, 
що включають такі основні функції як: 

 аварійна зупинка реакторної установки й підтримка реактора в 
підкритичному стані;  

 забезпечення надійного охолодження активної зони реактора і ядерного 
палива в басейні витримки, у тому числі в аварійних ситуаціях;  

 утримання радіоактивних речовин у встановлених границях. 
3.1.4.2 Оцінка питань, що стосуються зберігання відпрацьованого 

ядерного палива 
Діюча схема обігу з ВЯП реакторів ВВЕР, передбачає вивіз ВЯП у країну 

виробника палива для зберігання й наступної переробки з поверненням високоактивних 
відходів для зберігання й наступного захоронення. 

Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2035 р. [48] 
передбачається тривале зберігання відпрацьованого палива в централізованому сховищі 
відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) на території України. Розробляється 
технологія відвантаження ВЯП з енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС для його вивозу в 
ЦСВЯП. При розробці технології зберігання ВЯП враховані всі типи ТВЗ, що 
експлуатуються в активних зонах АЕС України, включаючи збірки ТВЗ-WR. 

У відповідності до Закону України «Про поводження з відпрацьованим ядерним 
паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища 
відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних 
електростанцій» був розроблений Додаток 3 «Концептуальний опис модифікованої 
технології обігу з ВЯП для енергоблоків серії В-320» до концептуального рішення 
№ ОТРМ.1234.03-155.10 «Про впровадження на "пілотних" енергоблоках АЕС України 
модифікованої технології обігу з відпрацьованим ядерним паливом, для забезпечення 
відправлення його в ЦСВЯП». 

У цьому Додатку до Концептуального рішення описується передбачувана «Holtec 
International» схема транспортно-технологічних операцій з контейнерами систем 
HI-STAR 190 і HI-TRAC 190 на енергоблоках ВВЕР-1000 серії В-320 (блоки № 1, 2 
ХАЕС, блоки № 3,4 РАЕС, блок №3 ЮУАЕС). Опис технології, представленої в цьому 
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додатку, дає наочне уявлення щодо логічної послідовності і складу технологічних 
операцій по завантаженню транспортної системи «Holtec International» HI-STAR 190. 

Пропонована технологія завантажувальних операцій розроблена з урахуванням 
максимальної ефективності процесів завантаження, мінімального дозового 
навантаження на персонал, забезпечення безперешкодного виконання транспортно-
технологічних операцій суміжного обладнання при проведенні ППР на енергоблоках 
АЕС проекту ВВЕР-1000 серії В-320. Впровадження технології «Holtec International» є 
додатковою до існуючої із ТК-13 технологією обігу з ВЯП на енергоблоках ВВЕР-1000. 
Після реалізації проекту модифікації відповідно до вимог Державних будівельних норм 
(ДБН) України експлуатуюча організація буде мати можливість роботи з обома 
технологіями. Схема завантажувальних операцій на кожному енергоблоці може 
несуттєво відрізнятися від тієї, яка прийнята в Додатку через специфіку проведення 
транспортно-технологічних операцій. 

В звітах [53], [50], [196] - [199] проведений аналіз ядерної безпеки при обігу з 
паливом, включаючи: 

1 Зберігання в СУХТ БВ; 
2 Транспортування й зберігання в чохлі для свіжих ТВЗ; 
3 ТВЗ-W у транспортному контейнері ТК-13;  
4 ТВЗ-WR у транспортному контейнері МСС-5. 

3.1.4.3 Відступи проєкту енергоблоку від вимог норм і правил ЯРБ і 
заходи щодо підвищення безпеки 

3.1.4.3.1 Аналіз відступів проєкту від вимог чинних норм 
У ДМАБ [38] енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС наведений зведений перелік відступів 

проєкту енергоблоку від чинних норм і правил ЯРБ. Для їх усунення ЕО організовані 
роботи в рамках виконання КзПБ [2] та поза КзПБ. Актуалізація переліку відступів 
проєкту енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС від чинних НП виконується постійно, шляхом 
внесення змін згідно технічному рішенню [39]. 

Виконаний аналіз усіх відступів з «ранжуванням» за критеріями, рекомендованим 
МАГАТЕ й оцінкою їх впливу на функції безпеки. При неможливості виконання 
обґрунтування безпечної роботи системи або обладнання при наявності відхилення від 
вимог НТД розробляються необхідні компенсуючі заходи, спрямовані на запобігання 
або зменшення наслідків впливу відхилення на безпеку й обґрунтування їх 
ефективності.  

Більш докладний опис відступів проекту енергоблоку № 3 від чинних НТД, 
заходів щодо ліквідації відступів і/або зм'якшенню їх наслідків і заходи, які 
пропонуються для компенсації зниження впливу відступів, станом на 31.12.2017 
наведені в ФБ-1 [36]. 

З метою систематизації й посиленого контролю за усуненням відступів проєкту 
енергоблоку № 3 від вимог НП в області ЯРБ в 2016 році експлуатуючою організацією 
розроблене технічне рішення «Об устранении отклонений энергоблока № 3 ЮУАЭС от 
требований НП» [39]. При розробці зазначеного ТР врахований прогрес в усуненні 
відступів за період від розробки переліку відступів від НП, а також той факт, що 
реалізація заходів щодо їх усунення, у більшості випадків, може бути виконана тільки в 
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період ППР, а також те, що виявлені відступи не мають істотного впливу на безпечну 
експлуатацію енергоблоку № 3 або реалізовані адекватні компенсуючі заходи зі 
зм'якшення впливу відступів або з ліквідації відступів у рамках виконання КзПБ [2]. 

Станом на 31.12.2018 в галузі введені в дію такі нормативні документи: 
 НП 306.2.202-2015 «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до 

інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних 
станцій» [133];  

 НП 306.2.204-2016 «Вимоги до систем аварійного охолодження ядерного 
палива та відведення тепла до кінцевого поглинача» [35]; 

 НП 306.2.205-2016 «Вимоги до систем електропостачання, важливих для 
безпеки атомних станцій» [135]; 

 НП 306.2.208-2016 «Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки 
сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій» [132]; 

 НП 306.2.218-2018 Правила улаштування та безпечної експлуатації 
локалізуючих систем безпеки [201]; 

 НП 306.2.02/3.077-2003 «Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових 
центрів АЕС» в редакції 2016 року [91]. 

На цей час ДІЯРУ погоджені заходи щодо впровадження НП 306.2.204-2016 [35], 
НП 306.2.205-2016 [135], НП 306.2.208-2016 [132]: 

 Перелік заходів із впровадження в ДП «НАЕК «Енергоатом» нормативно-
правового акту НП 306.2.204-2016; 

 Перелік заходів із впровадження в ДП «НАЕК «Енергоатом» нормативно-
правового акту НП 306.2.205-2016; 

 Організаційно-технічні заходи ДП «НАЕК «Енергоатом» по впровадженню 
НП 306.208-2016. 

Перелік заходів щодо впровадження в ДП «НАЕК «Енергоатом» нормативно-
правового акту НП 306.2.202-2015 «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до 
інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій», 
затверджено 01.02.2016, погоджений ДІЯРУ вих. № 15-28/1046 від 18.02.2016, із 
внесеними змінами. 

ДП «НАЕК «Енергоатом» затвердив 20.03.2017 галузевим технічним рішенням 
ОТР-Н.1234.03-263.17 «Про відступ від вимог НП 306.2.202-2015 в частині класифікації 
інформаційних та керуючих систем автоматичної пожежної сигналізації протипожежної 
автоматики», погоджений ДІЯРУ вих. № 15- 28/3176 від 30.05.2017. 

У ДП «НАЕК «Енергоатом» від ДІЯРУ надійшов лист № 15-33/1-3626 від 
16.06.2017 «Про призупинення експертизи документа «Класифікатор інформаційних і 
керуючих систем АЕС ...», яким повідомлено, що призупинено експертизу 
«Класифікатора ...» і почато процес внесення змін у НП 306.2.202-2015. 

До цього часу зміни до НП 306.2.202-2015 не внесені. 
25 травня 2018 року вступив в дію НП 306.2.218-2018 «Правила улаштування та 

безпечної експлуатації локалізуючих систем безпеки», впроваджені замість ПНАЭ Г-10-
021-90. ДП НАЕК «Енергоатом» розроблені «Зведений документований аналіз 
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відповідності умов та меж безпечного виконання ДП НАЕК «Енергоатом» дозволених 
видів діяльності вимогам НП 306.2.218-2018» та «Перелік узагальнених організаційно-
технічних заходів з впровадження НПА НП 306.2.218-2018 «Правила улаштування та 
безпечної експлуатації ЛСБ». В даний час зазначені документи доопрацьовуються 
відповідно до листа ДІЯРУ № 15-46/1623-1779 от 07.02.2019. 

Заходи МР.0.0040.0794 «Щодо усунення невідповідності умов та меж безпечного 
виконання дозволених видів діяльності вимогам НП 306.2.02/3.077-03 «Вимоги до 
внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС» в редакції 2016 року, введені 
наказом ВП ЮУАЕС № 1068 від 31.07.2017 «Про введення в дію Організаційно-
технічних заходів» і спрямовані до ДП «НАЕК «Енергоатом» листом № 50/10567 від 
24.07.2017 «Про направлення Заходів». 

У Табл. 3.4 наведений зведений перелік відступів від чинної НТД енергоблоку 
№3 ВП ЮУАЕС для реалізації. 

Перелік відступів від вимог НТД, при наявності яких можлива безпечна 
експлуатація систем енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС наведено в ДМАБ Книга 8.5 [38], 
таблиця 7.3.2-2. 
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Табл. 3.4 - Зведений перелік відступів від чинної НТД енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС для реалізації 

№ 
відх. Зміст відступу Пункт правил Захід щодо усунення відступу Стан виконання 

1.3 У системі технічних і 
організаційних заходів 
щодо захисту бар'єрів і 
збереження їх ефективності 
і безпосередньо захисту 
населення відсутні заходи, 
спрямовані на захист 
локалізаційних СБ від 
руйнування при 
запроєктних аваріях і 
підтримки їх 
працездатності. 

Не передбачені технічні 
засоби для запобігання 
ушкодження герметичного 
огородження при 
запроєктних аваріях, що 
враховуються. 

п. 8.7.8 НП 306.2.141-2008 
 
п. 2.1.7 ПНАЭ-Г-10-021-90 

Заходи заплановані до виконання в 
складі КзПБ: 

 

15207 «Модернізація силових і 
керуючих гермопроходок через 
контаймент» 

У стадії виконання 

16101 «Запобігання раннього 
байпасування ГО в результаті 
вилучення розплавлених мас активної 
зони із шахти реактора поза 
гермооб ємом» 

У стадії виконання 

Звіт про виконання спрямований у 
НАЕК вих. 10/15342 від 05.09.2019 

16203 «Розробка та впровадження 
заходів щодо зниження концентрації 
водню в ГО для запроєктних аварій» 

Виконаний. 

Звіт №ОЧ.3.4601.022ц про 
виконання заходу 16203 
«Розроблення та впровадження 
заходів щодо зниження 
концентрації водню в ГО для 
запроєктних аварій», погоджений 
ДІЯРУ вих. № 15-27/02/98-10576 
від 04.01.2019р. 

16205 «Впровадження системи 
примусового скидання тиску зі СГО» 

У стадії виконання 
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№ 

відх. Зміст відступу Пункт правил Захід щодо усунення відступу Стан виконання 

19105 «Проведення аналізу можливості 
реалізації стратегії по локалізації 
розплаву в корпусі реактора» 

У стадії виконання 

Виконати розрахункові обґрунтування 
міцності й несучої здатності 
конструкцій ЛСБ на весь спектр 
впливів, передбачених ПиНАЭ-5,6, за 
допомогою проблемно-орієнтованого 
комплексу програм. 

Виконаний 

Звіт №ОЧ-00.526-01.02 
«Выполнение расчетного 
обоснования надежности ЗО (с 
определением минимально 
допустимых усилий натяжения АК) 
энергоблока №3 ОП ЮУАЭС» 
погоджений ДІЯРУ вих. №15-15/3-
264 от 11.01.2018 

1.6 Відсутня методика 
визначення коефіцієнта 
очищення фільтрів при 
вхідному контролі, перед 
установкою на системи 
вентиляції і при проведенні 
регламентних перевірок 

п. 12.2.17 ОСПУ Погодити з ДІЯРУ галузеве технічне 
рішення «Про компенсуючі заходи з 
усунення відхилень від вимог 12.2.17 
ДСП 6.177-2005-09-02» (відп. Дирекція 
НАЕК «Енергоатом»). 

Виконувати роботи відповідно до 
галузевого технічного рішення. 

У стадії виконання 

 

2.1 Проєктом не передбачені 
заходи щодо запобігання 
утворення 
вибухонебезпечних 
концентрацій газів у 
приміщеннях зони 

п. 8.7.7 НП 306.2.141-2008 
 
пп. 2.1.8; 4.6.2 ПНАЭГ-10-
021-90 

Заходи заплановані до виконання у 
складі КзПБ: 

 

16201 «Впровадження системи 
контролю концентрації водню в ГО для 
запроєктних аварій» 

У стадії виконання 
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локалізації ( усередині 
гермооболонки). 

16203 «Розробка та впровадження 
заходів щодо зниження концентрації 
водню в ГО для запроєктних аварій» 

Виконаний.  

Звіт №ОЧ.3.4601.022ц про 
виконання заходу 16203 
«Розроблення та впровадження 
заходів щодо зниження 
концентрації водню в ГО для 
запроєктних аварій», погоджений 
ДІЯРУ вих. № 15-27/02/98-10576 
від 04.01.2019р. 

16205 «Впровадження системи 
примусового скидання тиску зі СГО» 

У стадії виконання 

2.4 Проєктом не передбачені 
мобільні додаткові технічні 
засоби, які зменшують 
імовірність невиконання 
функції аварійного 
охолодження ядерного 
палива і відводу тепла від 
кінцевого поглинача при 
ЗПА, включаючи повне 
знеструмлення 

пп. 9-11, 17  НП 306.2.204-
2016 

Заходи заплановані до виконання у 
складі КзПБ: 

 

11305 «Забезпечення підживлення та 
охолодження басейну витримки в 
умовах тривалого повного 
знеструмлення АЕС» 

У стадії виконання 
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енергоблоку. 13307 «Забезпечення підживлення ПГ в  
умовах тривалого знеструмлення АЕС» 

Виконаний.  

Звіт №ОЧ.3.4601.020ц про 
виконання заходу 13307 
«Забезпечення підживлення ПГ в  
умовах тривалого знеструмлення 
АЕС», погоджений ДІЯРУ вих. 
№ 15-05/7951 від 27.11.2018р. 

13511 «Забезпечення працездатності 
споживачів системи технічної води 
групи «А» у разі зневоднення 
бризкальних басейнів» 

Виконаний.  

Звіт №ОЧ.3.4601.021ц про 
виконання заходу 13511 
«Забезпечення працездатності 
споживачів системи технічної води 
групи «А» у разі зневоднення 
бризкальних басейнів», 
погоджений ДІЯРУ вих. № 15-
05/7951 від 27.11.2018г. 

3.1 Відсутня діагностика всіх 
систем безпеки й 
елементів, важливих для 
безпеки, віднесених до 
класів 1 і 2. 

п.6.7.1, п. 6.9.4,  п. 8.1.16, п. 
8.4.9, п. 8.5.8, п. 10.5.5, п. 
10.9.5 НП 306.2.141-2008 
  
п. 3.3.19, п. 3.3.22 ПБЯ РУ 
АС-2008 

У складі КзПБ виконати заходи, 
пов'язані з розробкою і впровадженням 
комплексної системи діагностики: 

 

12202 «Впровадження вдосконаленої 
системи діагностики щільності т/о 
САОЗ» 

Виконане в 2010 р. 
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13502 «Впровадження комплексної 
системи діагностики систем РУ» 

Виконаний.  

Звіт № ОЧ.3.4601.016ц про 
виконання заходу КзПБ № 13502 
«Впровадження комплексної 
системи діагностики РУ», 
погоджений ДІЯРУ вих. № 15-
05/1383 від 27.02.2018р. 

14402 «Модернізація СВРК із 
вбудованою системою імітатора 
реактора і розширеними функціями 
контролю й діагностики активної зони» 

У стадії виконання 

 

3.2 Не реалізована концепція 
течі перед руйнуванням. 

Проектом РУ не 
передбачені засоби й 
способи виявлення 
місцезнаходження й 
визначення витрати течі 
теплоносія першого 
контуру. 

пп. 8.3.4, 8.3.8 НП 306.2.141-
2008 
 
п. 3.5.15 НП 306.2. 145-2008 

Впровадити концепцію «течі перед 
руйнуванням». Захід запланований до 
виконання у складі КзПБ: 

 

12102 «Впровадження концепції «течі 
перед руйнуванням»  

У стадії виконання 

 

13502 «Впровадження комплексної 
системи діагностики систем РУ» 

Виконаний.  

Звіт № ОЧ.3.4601.016ц про 
виконання заходу КзПБ № 13502 
«Впровадження комплексної 
системи діагностики РУ», 
погоджений ДІЯРУ вих. № 15-
05/1383 від 27.02.2018р. 
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3.3 Діапазони виміру блоків і 
пристроїв детектування не 
відповідають вимогам 
діючих НТД. 

КНД 95.2.01.03.022-97 
табл.1 
ГНД95.1.10.13.046-99 табл.3 
Прил. А  СОУ-Н ЯЕК 
1.005.200 

Виконати модернізацію системи 
радіаційного контролю. Захід 
запланований до виконання в складі 
КзПБ №14401. 

«Програма реконструкції систем 
радіаційного контролю АЕС України. 
ПМ-Д-0.08.428-10». 

У стадії виконання 

3.6  Відсутній безперервний 
контроль об'ємної 
активності реперних 
радіонуклідів або їх груп у 
теплоносії основного 
циркуляційного контуру. 

п. 6.8.4, п.8.3.8, п. 8.3.9 
НП 306.2.141-2008 

Виконати модернізацію системи 
радіаційного контролю. Захід 
запланований до виконання в складі 
КзПБ №14401. 

«Програма реконструкції систем 
радіаційного контрою АЕС України. 
ПМ-Д-0.08.428-10». 

У стадії виконання 

3.7 Проєкт ВВЕР-1000 не 
забезпечує необхідний 
обсяг аварійного 
моніторингу. 

НП 306.2.141-2008: п.8.4.9 
  
НП 306.2.145-2008: п.3.5.14 

Забезпечити необхідний обсяг 
аварійного моніторингу в рамках 
впровадження системи ПАМС. Захід 
запланований до виконання в складі 
КзПБ №14101. 

У стадії виконання 

3.8  Відсутні заходи щодо 
збереження інформації в 
умовах запроєктних аварій. 

п. 8.4.5 НП 306.2.141-2008 Забезпечити енергоблок технічними 
засобами збереження інформації в 
умовах запроєктних аварій (“чорний 
ящик”). Захід запланований до 
виконання в складі КзПБ №14403 

У стадії виконання 
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3.9 Існуючі системи 
автоматичного керування 
резервних дизель-
генераторів не 
забезпечують виконання 
вимог НТД із 
самодіагностики, збору, 
обробки та документування 
інформації про стан 
елементів. 

НП 306.2 141-2008 
пп. 8.1.11, 8.1.16, 8.4.9, 8.8.1, 
8.4.1 

Модернізувати системи керування 
резервних дизель-генераторів. Захід 
запланований до виконання в складі 
КзПБ №14404. 

У стадії виконання 

3.10 До складу системи 
контролю й керування РУ 
не входить промислове 
телебачення, що забезпечує 
повноцінне 
функціонування системи 
візуального спостереження 

п. 8.4.8 НП 306.2.141-2008 
п. 3.7.1.13 НП 306.2.145-
2008 

Реалізувати проєкт промислового 
телебачення. Захід запланований до 
виконання в складі КзПБ №13509. 

У стадії виконання 
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3.11 Система контролю й 
керування не забезпечує 
автоматичну і/або 
автоматизовану 
діагностику стану і 
режимів експлуатації, у 
тому числі й 
самодіагностику технічних 
і програмних засобів 
контролю і керування. 

п. 8.4.9 НП 306.2.141-2008 Виконати модернізацію системи 
контролю і керування.  

Захід запланований до виконання в 
складі КзПБ №14105, 14106. 

У стадії виконання 

3.12 Керуючі системи безпеки 
не забезпечують 
безперервну автоматичну 
діагностику свого стану 

п. 8.5.8 НП 306.2.141-2008 
 

Виконати модернізацію керуючих 
систем безпеки. Захід запланований до 
виконання в складі КзПБ №14301. 

У стадії виконання 

4.1 При пожежі в приміщенні 
одного з каналів СБ не 
передбачене одночасне 
автоматичне вмикання 
електродвигунів насосів і 
засувок установок 
автоматичного 
пожежогасіння двох інших 
каналів (включається 
тільки I канал). 

п 7.3.3 ВБН В.1.1-034-
03.307-2003 НАПБ 03.005-
2002 

Виконати проєкт реконструкції з 
дотриманням усіх вимог ВБН В.1.1-
034-03.307-2003 НАПБ 03.005-2002. 
Захід запланований до виконання в 
складі КзПБ №17101. 

У стадії виконання 
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4.2 У проєкті застосовані 
кабелі, що не відповідають 
вимогам із вогнестійкості і 
нерозповсюдженню 
горіння  

п. 5.3.2.2. НАПБ 03.005-2002  
(ВБН В.1.1-034-03.307-2003) 

Захід запланований до виконання в 
складі КзПБ №15203  

У стадії виконання 

5.1 Підвищується імовірність 
невиконання функцій 
засобами пожежної 
сигналізації при 
землетрусах або при 
всіляких механічних, 
хімічних та інших впливах, 
тому що ці засоби виконані 
в загальнопромисловому 
виконанні, не 
сейсмостійкому. 

п. 6.13 п. 7.2.3 
ВБН В.1.1-034-03.307-2003  
НАПБ 03.005-2002 

Зробити заміну засобів пожежної 
сигналізації на задовольняючу вимогам 
Протипожежних норм проектування 
АС ВБН В.1.1-034-03.307-2003, НАПБ 
03.005-2002 до обладнання АС і 
відповідно до розв'язку №ТР-М.1234-
03.71-04 від 15.10.2004 р. « Про 
реконструкцію системи АПС 
енергоблоків АЕС із застосуванням 
технічних засобів, що задовольняють 
спеціальним вимогам». 

Захід запланований до виконання в 
складі КзПБ №17101. 

У стадії виконання 

5.2 Герметичні проходки типу 
ПГКК не відповідають 
вимогам із вогнестійкості 

п. 4.2.1  
ВБН В.1.1-034-03.307-2003 
НАПБ 03.005-2002 
п.10.11.3 НП 306.2.141-2008 

Зробити заміну існуючих модулів у 
герметичних проходках типу ПГКК на 
модернізовані, що мають межу 
вогнестійкості не менш 1,5 години, або 
повна заміна герметичних проходок 
типу ПГКК на відповідні вимогам НТД. 

Захід запланований до виконання у 

У стадії виконання 
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складі КзПБ №15207. 

5.3 Не встановлена пожежна 
сигналізація в 
приміщеннях СБ і СВБ на 
РЩК 

п. 10.11.5 НП 306.2. 141-
2008 
 
п. 6.1.16 ВБН В.1.1-034-
03.307-2003 НАПБ 03.005-
2002 

Встановити пожежну сигналізацію в 
приміщеннях СБ, СВБ на РЩК. 

Захід запланований до виконання в 
складі КзПБ №17101. 

У стадії виконання 

5.4 Не передбачений 
протидимовий захист 
шляхів евакуації в РВ  

п. 10.11.5  НП 306.2.141-
2008 

Захід запланований до виконання в 
складіКзПБ 17102 

У стадії виконання 

7.1 Для існуючого ЗАБ 
енергоблоку №3 ВП 
ЮУАЕС не враховані в 
повному обсязі вимоги 
НП 306.2. 141-2008, НП 
306.2.145-2008, 
НП 306.2.162-2010 в 
частини: 

- аналізу запроектних 
аварій, включаючи важкі 
аварії; 

- обліку в ІАБ повного 
спектру вихідних подій для 
роботи РУ на всіх рівнях 
потужності, а також для 

підрозділ 4.1, підрозділ 6.4, 
розділ 8 НП 306.2.141-2008 
 
розділи 3 і 4 НП 306.2. 145-
2008 

Виконати заходи КзПБ:   

19204 «Виконання аналізу важких 
аварій. Розробка РУТА» 

Виконаний.  

Звіт № ОЧ.3.4601.010ц про 
виконання заходу КзПБ № 19204 
«Виконання аналізу важких аварій. 
Розробка РУТА», погоджений 
ДІЯРУ вих. № 15-05/526 від 
25.01.2017р. 

19103 «Облік повного спектра вихідних 
подій для всіх регламентних станів РУ і 
БВ у ВАБ» 

Виконаний.  

Звіт № ОЧ.3.4601.014ц про 
виконання заходу КзПБ № 19103 
«Облік повного спектра вихідних 
подій для всіх регламентних станів 
РУ і БВ у ВАБ», погоджений 
ДІЯРУ вих. № 15-15/3-8145 від 
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басейну витримки 20.12.2017р. 

19106 «Розробка сейсмічного ІАБ» У стадії виконання 

10.1 У матеріалах з аналізу 
безпеки не розглянуті 
можливі комбінації 
внутрішніх і зовнішніх 
подій із частотою 
виникнення більше, чим 
10-7 1/рік при різних 
станах РУ. 

п. 4.4 НП 306.2.162-2010 1)Реалізувати захід КзПБ № 19106 
«Розробка сейсмічного ВАБ». 

2) Розробити галузевий документ 
(методику), що визначає комбінації 
вихідних подій. 

3) На підставі погодженої 
Держатомрегулювання методики 
визначення комбінацій вихідних подій, 
у рамках періодичної переоцінки 
безпеки енергоблоку усунути 
відхилення від НД 

У стадії виконання 

10.2 Проєкт енергоблоку не 
відповідає вимогам 
НП 306.2.208-2016 

НП 306.2.208-2016  
розділ ІІ, п.4.2-4.3, розділ ІІІ, 
п. 1.2, 1.3, 2.12, 4.5, 4.9, 5.6, 
розділ V, п.2.5, 2.6 

Виконання «Організаційно-технічних 
заходів ДП «НАЕК «Енергоатом» із 
впровадження НП 306.2.208-2016 
«Вимоги до сейсмостійкого 
проєктування та оцінки сейсмічної 
безпеки енергоблоків атомних 
станцій», погоджених ДІЯРУ листом 
вих. №15-33/1216 від 20.02.18р. 

У стадії виконання 

П.1  

П.п. 1.1 – виконання сейсмічної 
категоризації відповідно до 
НП 306.2.208-2016 і узгодження з 
ДІЯРУ – 31.12.2019. Погоджене 
ДІЯРУ вих. 15-46/9380-9904 від 
30.07.2019р. 

П.п. 1.2  – внесення змін у 
класифікацію систем і елементів в 
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№ 

відх. Зміст відступу Пункт правил Захід щодо усунення відступу Стан виконання 

ЗАБ енергоблоків ВП ЮУАЕС за 
результатами 1.1 – 1 міс.  після 
виконання п.п.1.1. 

П.2  – 6 місяців після виконання 
п.1. 

П.5  – до 2021 р.. 

Виконується збір даних по 
устаткуванню, трубопроводах, 
будинках і спорудженнях СВБ 
II категорії сейсмостійкості 
необхідних для переоцінки на 
рівень впливу ПЗ. 

П.6  – 2022 р. 

Укладений договір на тему: 
«Визначення пікового 
прискорення ґрунту при ПЗ, 
розрахунки по-поверхових 
спектрів відповідей та 
максимальних прискорень при 
ПЗ і МРЗ. Оцінка 
сейсмостійкості будівель і 
споруд ОП ЮУАЕС» 

Виконаний і погоджений ДІЯРУ 
I і II етапи (усього IV) 
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№ 

відх. Зміст відступу Пункт правил Захід щодо усунення відступу Стан виконання 

П7  

1. 1 рік після виконання п. 6 
2. 1 рік після виконання п. 2 для 

елементів, для яких спектри 
відповіді існують 
 

П.8 – 3 року після виконання п.6. 

П.9 – за графіком, узгодженим з 
Держатомрегулювання. Відп. ІДП, 
ВП ЮУАЕС 

П.10  – 31.12.2020. Відп. ДЯРБ, ВП 
ЮУАЕС 

П.11  – виконаний 

ИИ.0.3812.2888 від 28.07.2018 
внесені зм. №4 у 
ПМ.0.3812.0099 «Програма 
робіт із кваліфікації обладнання 
енергоблоків №1, 2, 3». 

10.3 Проєкт енергоблоку не 
цілком відповідає 
вимогам окремих 
пунктів НП 306.2.205-
2016 «Вимоги до систем 
електропостачання, 
важливих для безпеки 

НП 306.2.205-2016  
розділ І: п.1.4 
розділ ІІ: п.6, 7, 14 
розділ ІV: п.11 
розділ V: пп.1. 24, 1.25, 1.28, 
4.3,  9.4, 10.3, 10.5 

Виконання «Організаційно-технічних 
заходів ДП «НАЕК «Енергоатом» із 
впровадження НП 306.2.205-2016  
«Вимоги до систем електропостачання, 
важливих для безпеки атомних 
станцій», погоджених 
Держатомрегулювання України листом 

У стадії виконання 

П.1 Виконати впровадження 
організаційних заходів та 
технічних засобів системи 
контролю допуску в 
електротехнічні приміщення САЕ 
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№ 

відх. Зміст відступу Пункт правил Захід щодо усунення відступу Стан виконання 

атомних станцій» 

 

вих. №15-15/1-3205 від 17.05.2018р. 1. Розробка організаційних 
заходів – виконане (відп. 
ЕЦ, СФЗ) 

2. Впровадження технічних 
засобів – 31.12.2020 (відп. 
ЕЦ, СФЗ, СМіР) 

П.2, захід КзПБ 15103 – 31.12.2020. 

П.4 захід КзПБ 15204, 15206 – 
31.12.2020. 

П. 5 (відп. САБ) – 31.12.2020. 

П.8 (відп. ЕЦ, СМіР) – виконане. 

П.9 (відп. ЕЦ) – 30.06.19 
Виконаний Розроблене 
концептуальне технічне рішення 
КТР.3.0009.2017 «Про приведення 
кабельного господарства САЕ 
споживачів СБ 0,4 кВ енергоблоку 
№ 3 ЮУАЕС у відповідність 
вимогам НП 306.2.205-2016» КТР 
погоджене 
Держатомрегулюванням листом 
від 21.02.2019 № 15-26/03/2389-
2882. 

П.10 – Блок 1,2 – Виконаний.  

Загальноблокові РДЕС блоку 3 ВП 
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№ 

відх. Зміст відступу Пункт правил Захід щодо усунення відступу Стан виконання 

ЮУАЕС віднесені до систем, 
елементів, важливих для безпеки 
класу 3Н, згідно 23.3.39.ПРО.01.07 
ДМАБ-3 кн8 ч.3, як вважає ДІЯРУ. 

П.11 виконаний 

«Галузеве технічне рішення про 
визначення обсягу програм 
перевірок та випробувань САЕ 
споживачів СБ енергоблоків АЕС, 
які підлягають погодженню з 
Держатомрегулювання у 
відповідності до вимог НП 
306.2.205-2016».  

ОТР-Н.0.03-297.19 від 19.07.2019р. 
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3.1.4.3.2 Партнерські перевірки ВАО АЕС 
Метою партнерської перевірки є надання підтримки АЕС у досягненні найвищих 

показників в експлуатації станції. 
У період з 12 по 24 квітня 2010 року Московський центр ВАО АЕС, що складався 

з фахівців в області експлуатації атомних станцій, провів партнерську перевірку ВП 
«Южно-Українська АЕС». 

За підсумками роботи керівник команди експертів відзначив, що на ЮУАЕС 
високий рівень експлуатаційної безпеки. У діяльності підприємства виявлено три сильні 
сторони і сім позитивних практик. 

У період з 4 по 7 липня 2016 р. за запитом ЮУАЕС Московським центром ВАО 
АЕС була проведена місія технічної підтримки (МТП) за темою: «Повышение 
эффективности административного контроля и управления производственной 
деятельностью со стороны руководителей разного уровня». 

Експерти ВАО АЕС-МЦ ознайомилися з особливістю проведення обходів 
керівників на ЮУАЕС, з метою підвищення ефективності адміністративного контролю 
й керування виробничою діяльністю. Експерти ВАО АЕС провели обхід ЮУАЕС (БПУ 
енергоблоку №3, турбінний зал енергоблоку №3). 

Рекомендації команди експертів ВАО АЕС по вдосконалюванню ефективності 
адміністративного контролю й керування виробничою діяльністю з боку керівників 
детально представлені в звіті [101]. 

У період з 19 по 23 вересня 2016 року команда експертів ВАО АЕС провела 
повторну партнерську перевірку (follow-up) Южно-Української атомної електростанції. 

3.1.4.3.3 Партнерські перевірки місії OSART (МАГАТЕ) 
З 9 по 25 жовтня 2006 року в рамках проекту технічного співробітництва 

МАГАТЕ UKR/9/021 «Повышенное управление эксплуатационной безопасностью на 
АЭС и в эксплуатирующей организации» на енергоблоках ЮУАЕС була проведена місія 
OSART. Мета проведення місії полягала в перевірці практики ведення експлуатації в 
областях адміністративного керування, навчання й кваліфікації персоналу, експлуатації, 
технічного обслуговування й ремонту, технічної підтримки, радіаційного захисту, хімії, 
аварійного планування і готовності. 

Усі аспекти діяльності атомної станції важливі для безпеки були проаналізовані 
на предмет відповідності їх вимогам стандартів по безпеці МАГАТЕ. 

06-09 квітня 2009 року була проведена повторна місія OSART. Метою місії була 
перевірка ефективності заходів, спрямованих на усунення зауважень попередньої місії. 

Також з 27-28.04.2017 на Южно-Українській АЕС була проведена місія МАГАТЕ 
(SALTO) «Внебюджетной программы МАГАТЭ по аспектам безопасности 
долгосрочных операций (LTO)» і в період з 27-28.07.2017 «Проведение подготовки 
совещания по миссии SALTO – внебюджетной программе МАГАТЭ по аспектам 
безопасности долгострочных оперций (LTO)», де обговорювалися питання підготовки 
до проведення попередній місії й основної місії SALTO, процедури проведення місії, 
перелік напрямків перевірки, складу оглядової команди, обсягу повноважень і пакет 
попередньої інформації. 
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3.1.4.4 Наявність технічної документації 
З метою забезпечення безпечної експлуатації енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС на 

станції введена в дію значна кількість експлуатаційних документів, у яких описуються 
вимоги й прийоми безпечної експлуатації енергоблоку в різних режимах, порядок 
виконання операцій, пов'язаних з безпекою енергоблоку, межі й умови безпечної 
експлуатації і т.д. Для обліку й виконання постійного контролю за станом наявної 
документації у ВП ЮУАЕС розроблені й діють наступні види переліків документації: 

 загальностанційний; 
 структурних підрозділів; 
 робочих місць і т.д. 

На підставі наявних переліків документації проведений аналіз наявності й опис 
способів управління експлуатаційною документацією. Існуюча експлуатаційна 
документація розроблена з врахуванням чинної нормативної документації, виконаних 
аналізів безпеки (у тому числі й локальних звітів з аналізу безпеки, розроблених при 
модернізації систем і елементів), проєкту енергоблоку й досвіду експлуатації.  

Згідно з виконаним аналізом у ВП ЮУАЕС наявний обсяг експлуатаційної 
документації, достатній для забезпечення керування енергоблоком у всіх 
експлуатаційних режимах [202]. 

У ВП ЮУАЕС є в наявності достатній обсяг ремонтної документації, достатньої 
для забезпечення якісних ремонтних робіт. 

У ВП ЮУАЕС постійно виконується аналіз наявності й достатності ремонтної 
документації систем і елементів, віднесених до 1-3 класів безпеки, згідно з вимогами НП 
306.2.141-2008 [13]. 

Організація діяльності, пов'язаної з управлінням документацією (система 
перегляду та внесення змін, порядок затвердження експлуатаційної документації та 
введення в дію), питання врахування в інструкціях людського фактора детально 
представлені у звіті з ФБ-11 [17]. 

3.1.4.5 Заходи із удосконалювання системи обігу з РАВ 
На ВП ЮУАЕС для запобігання переповнення баків кубовий залишок повторно 

випарюється на випарних апаратах СВО, що приводить до появи в баках кубового 
залишку твердих сольових відкладень. Станом на кінець 2015 р., сумарне заповнення 
баків кубового залишку в сховищах РРВ СК-1,2 ЮУАЕС становить 80% ( без 
врахування резервної ємності) [158], зокрема, у деяких баках відсутня рідка фаза - 
суцільне заповнення солями. Таким чином, для ВП ЮУАЕС актуальним є питання 
впровадження технології переробки кубового залишку. 

Згідно заходів, запланованих у попередні роки, розроблений технічний і робочий 
проєкти на базі установки глибокого випарювання (УГУ), під час роботи якої кубовий 
залишок випаровується до стану сольового плаву. Для реалізації проєкту було закуплено 
основне й частина допоміжного обладнання. Але сольовий плав, згідно з нинішньою 
класифікацією ОСПУ-2005  [185], віднесений до РРВ й тому вимагає додаткового 
кондиціювання для передачі його на захоронення. Тому, на теперішній час, 
впровадження УГУ на ЮУАЕС припинене до ухвалення рішення з оптимальної 
технології переробки кубового залишку з метою виключення утворення СП. 
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Також на ВП ЮУАЕС в існуючій у цей час схемі поводження із ТРВ є діючими 

установки пресування ТРВ. 
Введення в експлуатацію комплексу з переробки ТРВ на ЮУАЕС заплановано на 

2021. Датою початку будівництва КПРАВ на ЮУАЕС вважається 2019. 
На підставі інформації про заповнення СТРВ [158], за умови збереження існуючої 

динаміки надходжень до них ТРВ ( з урахуванням вилучення кристалізованих твердих 
відкладень і шламів з ємностей РРВ і передачі їх у СТРВ), можна зробити висновок про 
те, що вільних обсягів СТРВ вистачить на весь строк експлуатації енергоблоків ВП 
ЮУАЕС, з урахуванням продовження. 

Результати аналізу утворення і накопичення ТРВ дозволяють зробити висновок, 
що при збереженні існуючої системи поводження із ТРВ, відсутність комплексу для 
їхньої переробки не приведе до дефіциту вільних обсягів у сховищах ТРВ у період дії 
Комплексної програми [158]. 

Більш детальний опис системи поводження з РАВ і заходи щодо її вдосконалення 
наведено у ФБ-8 [7]. 

3.1.5 Узагальнюючі висновки з аналізу ФБ-1 «Проект енергоблока» 
За результатами аналізу фактору безпеки «Проект енергоблока» можна зробити 

наступні висновки: 
 основні принципи й критерії забезпечення безпеки, реалізовані в проєкті, 

відповідають вимогам чинних НД; 
 для виявлених невідповідностей чинним НД запропоновані компенсуючі 

заходи та заходи щодо ліквідації відступів, наведені у ДМАБ [38] та таблиці 3.4 цього 
документа; 

 у результаті реалізації заходів щодо підвищення безпеки відповідно до «План-
Графіку реалізації заходів щодо виконання Комплексної (зведеної) програми 
підвищення безпеки для РУ В-320» будуть виконані заходи щодо посилення 
глубокоешелонованого захисту, відповідно до результатів розроблених Звітів з аналізу 
безпеки, реалізовані рекомендації експертів МАГАТЕ з оцінки проектної безпеки 
енергоблоків АЕС, експертів МАГАТЕ та РИСКАУДИТ з усунення проблем безпеки й 
ліквідації більшої частини відступів. Реалізація заходів КзПБ забезпечить рівень безпеки 
енергоблоків АЕС України, що відповідає міжнародним стандартам, забезпечить 
виконання Плану дій у сфері ядерної безпеки діючих українських АЕС, розробленого в 
рамках Меморандуму між Україною і ЄС по співробітництву в області енергетики, 
підписаного 1 грудня 2005 р.; 

 відповідність проєктної безпеки основним положенням стандартів і керівних 
документів МАГАТЕ й ВАО АЕС. Це підтверджується проведеними на майданчику 
ЮУАEС місіями OSART і WANO по перевірці відповідності експлуатації ядерної 
установки міжнародним вимогам. 

Згідно з виконаним аналізом на ВП ЮУАЕС наявний достатній обсяг 
експлуатаційної документації для забезпечення керування енергоблоком у всіх 
експлуатаційних режимах. Крім того, постійно виконується аналіз наявності й 
достатності ремонтної документації систем і елементів, віднесених до 1-3 класів 
безпеки, згідно вимог НП 306.2.141-2008 [13]. 
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За результатами виконаної оцінки фактора ФБ-1 [36] виявлені проблемні питання, 

за якими заплановані відповідні заходи щодо їх усунення. Перелік цих заходів 
представлено в таблиці 5.1 цього документа. 

Отримані в результаті кількісних розрахунків інтегральні значення ЧПАЗ і ЧГАВ 
для РУ повністю задовольняють імовірнісним критеріям безпеки, встановленим в НП 
306.2.141-2008 [13], а саме ЧПАЗ – 4.70E-05 1/рік, і ЧГАВ – 6.51E-06 1/рік. 

Розрахункове значення інтегральної частоти пошкодження палива становить 3.58E-
07 1/рік. У чинних нормативних документах відсутній показник по частоті пошкодження 
палива в басейні витримки відпрацьованого палива, тому можна констатувати тільки те, що 
дана величина значно нижче нормативного цільового показника по ушкодженню палива 
для діючих АЕС – 1.0Е-04 на реактор у рік. 

Виходячи з вище сказаного можна зробити висновок про те, що цей фактор 
безпеки «Проект енергоблоку» постійно удосконалюється й енергоблок може безпечно 
експлуатуватися й у понад проектний період, після ухвалення рішення про це ДІЯРУ у 
встановленому законодавством порядку. Більше того, реалізація запланованих заходів 
КзПБ [2] дозволить поліпшити кількісні і якісні показники безпеки енергоблоку №3 ОП 
ЮУАEС. 

3.2 Фактор безпеки № 2 «Поточний стан систем, споруджень і елементів 
енергоблоку» 

3.2.1 Підходи й обсяг аналізу фактору «Поточний стан систем, 
споруджень і елементів енергоблоку» 

Даний розділ сформований на основі звіту ФБ №2 [3].  
Метою аналізу фактору безпеки «Поточний стан систем, споруджень і елементів 

енергоблоку» є встановлення відповідності поточного стану систем, споруджень і 
елементів проєктним вимогам і доказ того, що в період довгострокової експлуатації 
буде забезпечена відповідність проєктним вимогам, з урахуванням запланованих 
модернізацій і досліджень. 

Завданнями аналізу даного фактора безпеки є: 
 проведення дослідження з визначення відповідності поточного стану 

систем, споруджень і елементів енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС, важливих 
для безпеки, проєктним вимогам; 

 визначення поточного стану споруджень, систем і елементів, важливих 
для безпеки енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС; 

 підтвердження того, що стан споруджень, систем і елементів, важливих 
для безпеки енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС, відповідає своєму проектному 
призначенню в частині виконання покладених на них функціональних 
завдань, у тому числі функції безпеки; 

 підтвердження ефективного здійснення на АЕС заходів щодо технічного 
обслуговування й ремонту споруджень, систем і елементів, важливих для 
безпеки, їх періодичним функціональним випробуванням, діагностиці й 
контролю стану, у тому числі контролю металу й метрологічного 
забезпечення; 
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 підтвердження існування ефективної системи документування стану 

споруджень, систем і елементів, важливих для безпеки. 
У рамках переоцінки безпеки по даному фактору розглянуті наступні основні 

аспекти: 
 контроль стану систем і елементів, важливих для безпеки; 
 технічне обслуговування, ремонт систем і елементів, важливих для 

безпеки; 
 метрологічне забезпечення; 
 оцінка поточного стану систем і елементів, важливих для безпеки. 

3.2.2 Нормативні вимоги, застосовні до даного фактору 

 НП 306.2.208-2016 «Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки 
сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій» [132];  

 ПНАЭ Г-7-002-86 «Нормы расчета на прочность оборудования и 
трубопроводов атомных энергетических установок» [31]; 

 НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій» [13];  
 НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації 

енергоблоків АЕС у понапроектний строк за результатами здійснення 
періодичної переоцінки безпеки» [16];  

 НП 306.2.145-2008 «Правила ядерної безпеки реакторних установок 
атомних станцій з реакторами з водою під тиском» [99]; 

 НП 306.2.202-2015 «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до 
інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних 
станцій» [133]; 

 НП 306.2.210-2017 «Загальні вимоги до управління старінням елементів і 
конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних 
станцій.» [40]; 

 НП 306.5.02/2.068-2003 «Требования к порядку и содержанию работ для 
продления срока эксплуатации информационных и управляющих систем, 
важных для безопасности атомных электростанций» [131]. 

3.2.3 Результати оцінки 
Детально результати виконаної оцінки по фактору представлені у звіті по  

ФБ-02 [3]. 

3.2.3.1 Контроль стану систем і елементів, важливих для безпеки 
3.2.3.1.1 Порядок організації обліку та аналізу циклів навантаження 

ЯПВУ, її елементів і тепловиділяючих збірок 
Обов'язки з обліку циклів навантаження обладнання ЯПВУ та її елементів 

покладають на СНВО, з обліку циклів навантаження ТВЗ на ВЯБ. 
Бланки обліку циклів навантаження ЯПВУ і її елементів енергоблоків №1,2,3 

оформляються щомісяця протягом місяця, наступного за звітним і містять: 
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 таблицю контрольованих циклів навантаження обладнання ЯПВУ та її 

елементів; 
 таблицю контрольованих циклів навантаження ТВЗ; 
 таблицю контрольованих циклів навантаження обладнання, визначених у 

паспортах на обладнання;  
 графіки параметрів технологічного процесу; 
 короткий опис перехідного процесу і циклів навантаження, що відбулися 

за місяць. 
У таблицях вказуються: регламентована кількість циклів за проектний термін 

служби, фактична кількість, накопичених з початку експлуатації і кількість циклів, 
накопичених за даний місяць. 

Відповідальна особа з персоналу СНВО за збір і обробку інформації з циклів 
навантаження обладнання виконує наступні функції: 

а) веде контроль і облік циклів навантаження обладнання ЯПВУ і її елементів 
енергоблоків №1,2,3 на підставі інформації для визначення циклів навантаження і 
описання умов протікання: 

 щотижня при роботі відповідного енергоблоку в стаціонарному режимі 
шляхом аналізу записів в оперативному журналі, журналі технологічного 
процесу на робочому місці НЗЧ, журналі продувок імпульсних ліній на 
робочому місці НЗ ЦТАВ, а також тренду ІВС (УВС) електричної 
потужності енергоблоку; 

 протягом доби в робочі дні або в перший робочий день після вихідних, 
святкових днів за фактом планової зміни навантаження або проходження 
непланового перехідного режиму на відповідному енергоблоці після 
одержання відповідної інформації з доповіді НЗС на оперативній нараді 
ГІ. Визначення відповідних циклів у цьому випадку проводиться шляхом 
аналізу записів в оперативному журналі, журналі технологічного процесу 
на робочому місці НЗЧ, а також аналізу роздруків трендів ІВС (УВС) 
відповідних аналогових і дискретних параметрів; 

 протягом доби за результатами проведення планових пускозупинних 
операцій на відповідному енергоблоці згідно із графіком зупину або пуску 
енергоблоку шляхом аналізу записів в оперативному журналі на робочому 
місці НЗЧ, а також аналізу роздруків трендів ІВС (УВС) відповідних 
аналогових і дискретних параметрів; 

 протягом доби за результатами проведення робіт з розущільнення, 
ущільнення основного обладнання РУ, ремонту й налагодження ГЗЗ 
згідно із графіком ремонту обладнання, завдань 1-го й 2-го рівнів 
керування ремонтом блоку і відомості стану обладнання блоку, які 
щодоби розміщуються  в інформаційній мережі ВП ЮУАЕС. 

б) робить оцінку циклів навантаження обладнання ЯПВУ та її елементів 
(сумарного числа режимів з порушеннями нормальної експлуатації ЯПВУ й 
залишкового ресурсу обладнання) шляхом порівняння: 
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 кількості фактичних режимів, що мали місце за час експлуатації 

обладнання із допустимою кількістю режимів;  
 сумарного числа режимів з порушеннями нормальної експлуатації із 

допустимою кількістю режимів; 
в) щомісяця оформляються бланки обліку циклів навантаження за даними за 

попередній місяць, які погоджені начальником СНВО, начальниками підрозділів за 
належності обладнання (РЦ-1, РЦ-2, ВЯБ) і ЗГІЕI, ЗГІЕII, ЗГІЯРБ, і затверджені ГІ; 

г) бланки обліку циклів навантаження ЯПВУ та її елементів енергоблоків №1,2,3 
реєструються в ВТС протягом місяця наступного за звітним ; 

д) ведеться листування з відповідними організаціями з обґрунтування і 
узгодження перезаліку або збільшення допустимої кількості циклів; 

е) надаються відомості з циклів навантаження обладнання в 
Держатомрегулювання (довідки за результатами року або за запитом) і в інформаційну 
систему «ТУБ» (щокварталу). 

Бланк обліку циклів навантаження ТВЗ щомісяця заповнюється інженером ВЯБ 
(відповідальним за облік циклів ТВЗ) і передається в СНВО. 

Основними джерелами інформації з обліку циклів навантаження є: 
 графік несення навантаження; 
 графіки пуску, зупинки та ремонту блоку; 
 звіти про розслідування порушень у роботі АЕС; 
 оперативні журнали БЩК. 

Аналіз вичерпання регламентних циклів навантаження виконано у ФБ-2 [3]. Їх 
прогноз на період ДСЕ свідчить про наявність запасу до вичерпання до 2040. ВП 
ЮУАЕС відповідно до вимог ПНАЕ Г-7-008-89 [28] здійснює постійний контроль і 
облік циклів навантаження, що мали місце на енергоблоці. 

3.2.3.1.2 Проведення перевірок, випробувань СВБ 
Перевірка працездатності систем, важливих для безпеки, і їх окремих елементів 

проводиться протягом усього терміну експлуатації енергоблоків АЕС із 
документуванням результатів. 

До способів визначення працездатності відносяться функціональні випробування, 
опробування та перевірки, які за своїм призначенням поділяються на передремонтні, 
післяремонтні і експлуатаційні. 

Передремонтне визначення працездатності проводиться з метою уточнення 
дефектації елементів виведеного в ремонт обладнання. 

Для оцінки передремонтного стану працездатності окремих елементів обладнання 
СБ можуть бути використані результати аналізу параметрів їх роботи при періодичних 
експлуатаційних випробуваннях за міжремонтний період, включаючи останнє перед 
ремонтом, з визначенням тенденцій і ступеню деградації елементів обладнання перед 
виводом каналу в ремонт. Для елементів обладнання систем нормальної експлуатації, 
важливих для безпеки, як даних для аналізу й оцінки передремонтного стану, можуть 
бути використані дані, визначені при роботі обладнання в режимі експлуатації 
енергоблоку і з архіву ІВС за міжремонтний період.  
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Післяремонтне визначення працездатності проводиться для оцінки ефективності 

ремонту й визначення працездатності СВБ та їх окремих елементів згідно з критеріями 
працездатності. Результати проведення післяремонтного визначення працездатності, 
поряд з іншими документами, є підставою для приймання обладнання в експлуатацію. 

Експлуатаційне визначення працездатності СВБ та їх окремих елементів 
проводиться з метою підтвердження не перевищення критеріїв працездатності для 
можливості подальшої експлуатації. До експлуатаційного визначення працездатності 
відносяться випробування й перевірки: 

 періодичні, проведені з певним інтервалом часу, згідно з графіком 
перевірок працездатності; 

 двох каналів СБ перед виведенням у ремонт третього при виявленні 
відмов; 

 перед пуском енергоблоку після зупинення на строк від 3-х до 7-ми діб 
або на строк більше 7-ми діб для СВБ та їх окремих елементів, які не 
виводилися в ремонт; 

 позачергові, на вимогу Держатомрегулювання України. 
Опробування, випробування й перевірки СВБ і їх окремих елементів проводяться 

відповідно до встановленого порядку: 
 Організація проведення; 
 Підготовка до проведення; 
 Проведення опробувань, випробувань і перевірок. 

Опробування, випробування або перевірка вважаються успішними, якщо 
персоналом, що здійснює технічний супровід, після аналізу дискретних і аналогових 
параметрів за роздруківками ІВС, а також зафіксованих переносними приладами, за 
узгодженням із НЗЧ підтверджена працездатність систем та їх окремих елементів 
відповідно до критеріїв працездатності згідно з робочою програмою. 

У випадку виявлення зауважень, що не впливають на виконання каналом СБ 
функції безпеки при проведенні експлуатаційних випробувань, опробувань і перевірок 
СВБ та їх окремих елементів, НЗЧ організує згодом їхнє усунення у відповідності з 
вимогами ТРБЕ  [200] та повторне підтвердження працездатності елемента каналу. 

У випадку відмов, виявлених при випробуваннях обладнання СБ, НЗ АЕС 
інформує ЗГІЕ, ЗГІЯРБ, головного інспектора, а також начальника державної інспекції з 
ядерної і радіаційної безпеки на ЮУАЕС. 

Виведення в ремонт і виведення з ремонту каналу СБ, а також зміна режиму РУ 
через непрацездатність каналу СБ проводиться згодом в порядку згідно з  вимогами 
ТРБЕ. 

Причини відмов обладнання при випробуваннях повинні розслідуватися. 
У період паливної кампанії при роботі блоку на потужності або знаходженні в 

режимі "гарячий" зупин перевірки обладнання каналів СБ і обладнання СВБ повинні 
проводитися в умовах стаціонарного режиму блоку. При порушенні стаціонарного 
режиму випробування повинно бути припинене, обладнання приведене у вихідний стан. 
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Періодичні експлуатаційні випробування обладнання СБ повинні проводитися 

згідно з графіком перевірок працездатності з періодичністю випробування кожного 
каналу СБ не рідше одного разу на місяць. 

У період проведення ППР або тривалого зупину з розхолоджуванням РУ 
опробування, випробування і перевірки каналів СБ та їх окремих елементів проводяться 
згідно з графіком проведення ремонту відповідного каналу. 

При пусках енергоблоку в період паливної кампанії після зупинів на строк від 3-х 
до 7-ми діб, більше 7-ми діб, а також при планових зупинах і пусках на ремонт із 
перевантаженням палива або без перевантаження палива, опробування, випробування й 
перевірки працездатності обладнання СВБ виконуються в обсязі та у строки, відповідно 
до графіків зупину і пуску енергоблоку, що передбачають випробування відповідно 
режимам РУ згідно з вимогами ТРБЕ і конкретизованими вимогами Регламенту 
випробувань. 

3.2.3.1.3 Дослідження зразків-свідків 
Для здійснення моніторингу стану металу реактора в процесі експлуатації, оцінки 

його технічного стану й оцінки опору матеріалу КР крихкому руйнуванню, а також з 
метою підтвердження призначеного проєктом строку служби і обґрунтування 
можливості продовження строку безпечної експлуатації КР, тобто визначення поточного 
й прогнозного стану елементів реактора, проводяться випробування зразків-свідків (ЗС). 

Порядок, обсяг і строки виконання робіт, а також основні вимоги до 
виготовлення, номенклатури, комплектації, місця установки, строків вивантаження, 
методик випробувань ЗС, звітності за результатами їх випробувань, вимоги до розробки 
й змісту робочих програм контролю властивостей металу КР ВВЕР-1000 за зразками-
свідками, установлює «Типова програма контролю властивостей металу корпусів 
реакторів ВВЕР-1000 за зразками-свідками» ПМ-М.0.03.120-18 [219]. Дана програма 
розроблена на підставі положень нормативних документів [28] і [31] компанією ДП 
«НАЕК «Енергоатом» і погоджена Держатомрегулювання. 

Для підвищення вірогідності визначення властивостей металу КР, а також для 
збільшення статистичних даних за накопиченим флюенсом, випробування штатних 
комплектів ЗС необхідно виконувати з використанням технології реконструкції 
випробуваних зразків і проведення випробувань реконструйованих ЗС. 

Дослідження з реконструкцією опромінених ЗС, спрямовані на уточнення 
отриманих даних і забезпечення представництва результатів досліджень раніше 
випробуваних комплектів ЗС, установлюються, виходячи з дотримання вимог по набору 
мінімальної кількості зразків згідно п. 8.3.2 [31].  При цьому підбір і сортування 
половинок за набраною величиною флюенса швидких нейтронів для виготовлення 
партій вставок повинні виконуватися згідно з умовами розділу 6.9 [219] і п. 8.2.7 [31]. 

На підставі ПМ-Т.0.03.120-18 розробляються робочі програми на кожне 
вивантаження ЗС для кожного енергоблоку ЮУАЕС. Робоча програма розробляється з 
метою контролю змін механічних властивостей (межа міцності, границя текучості, 
відносне подовження, рівномірне подовження, відносне звуження), і контролю змін 
характеристик крихкого руйнування (критична температура крихкості, в'язкість 
руйнування) основного металу, металу звареного шва й зони термічного впливу. Робоча 
програма встановлює порядок передачі в спеціалізовану організацію на дослідження 
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контейнерних складань із опроміненими й температурними комплектами ЗС і їх 
випробувань, а також вимоги до звітної документації за результатами випробувань та їх 
аналізу. 

Поточна й прогнозна оцінка стану металу КР за результатами досліджень ЗС 
задовільна. Узагальнені результати випробувань ЗС містяться у звітній документації ІЯІ 
НАНУ. 

За станом на теперішній час у реакторі енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС 
перебувають штатні складання в такій номенклатурі: 

 два одноповерхових (однорядних) комплекти 5Л и 6Л; 
 дворядне складання 1Л5; 
 три температурні комплекти 4М, 5М и 6М. 

У 2018 році розроблена і введена в дію ПМ.3.0019.0123 «Программа мо-
дернизации однорядных контейнерных сборок с образцами-свидетелями металла 
корпуса реактора энергоблока № 3 ОП ЮУАЭС». Згідно з  даною програмою, реалізація 
етапу I передбачена в наступний термін, а саме: 

 вивантаження для модернізації однорядних контейнерних складань 5Л1 і 
5Л5 - після 38 паливної кампанії; 

 наступне завантаження в реактор модернізованих контейнерних складань 
5Л1, 5Л5 – після 39 паливної кампанії; 

 вивантаження для модернізації однорядних контейнерних складань 5Л2 - 
5Л4 - після 42 паливної кампанії; 

 наступне завантаження в реактор модернізованих контейнерних складань 
5Л2 - 5Л4 – після 43 паливної кампанії. 

3.2.3.2 Технічне обслуговування, ремонт систем і елементів, важливих 
для безпеки 

Організація, планування, підготовка й проведення планових і позапланових 
ремонтів, реконструкції й заміни основного й допоміжного обладнання ВП ЮУАЕС, а 
також приймання з ремонту й оцінка якості виконаних робіт виконуються на підставі 
СОУ НАЕК 033:2015 «Техническое обслуживание и ремонт. Правила организации 
технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных 
электростанций» [136]. 

Система технічного обслуговування й ремонту енергетичного обладнання 
забезпечує його експлуатацію протягом терміну служби до списання, у встановлених 
нормативною документацією межах, ефективності й безпеки. 

3.2.3.3 Метрологічне забезпечення 
Метрологічне забезпечення виробництва електричної і теплової енергії 

здійснюється відповідно до вимог нормативних документів з метрології: Законом 
України «Про метрологію і метрологічну діяльність» № 1314-VII від 05.06.2014 зі 
змінами від 22.06.2017 (далі в розділі ЗУ), національними стандартами, положеннями й 
правилами, постановами кабінету міністрів України, нормативними документами 
міністерства економічного розвитку й торгівлі України, міністерства енергетики й 
вугільної промисловості України. 
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Метрологічне забезпечення здійснюється з метою забезпечення єдності вимірів 

при експлуатації АЕС, яке передбачає одержання в узаконених одиницях результатів 
вимірів з відомими погрішностями, із заданою імовірністю, що не виходять за 
встановлені межі. 

Використання результатів вимірів (параметрів технологічних процесів, окремих 
технологічних операцій, які контролюються на АЕС) з оцінкою їх імовірності дозволяє: 

 забезпечити надійність і безпеку експлуатації об'єктів ВП ЮУАЕС; 
 забезпечити ефективність і якість проведення технологічних процесів у 

ВП ЮУАЕС; 
 виключити або звести до мінімуму ризик прийняття помилкових рішень і 

дій при керуванні технологічними процесами й обладнанням; 
 підвищити ефективність керування енергоблоками ВП ЮУАЕС і в такий 

спосіб збільшити коефіцієнт використання встановленої потужності, 
підвищити якість і знизити собівартість теплової й електричної енергії; 

 проводити достовірний контроль радіаційної обстановки на території 
проммайданчика ВП ЮУАЕС, стану навколишнього середовища й 
охорони праці; 

 забезпечити достовірний облік вироблюваної електроенергії; 
 забезпечити достовірний облік і підвищити ефективність застосування 

матеріальних і енергетичних ресурсів. 
3.2.3.4 Оцінка поточного стану систем і елементів, важливих для безпеки 
3.2.3.4.1 Оцінка поточного стану елементів, що не підлягають заміні 
Відповідно до п. 10.8.5 НП 306.2.141-2008 [13] необхідною умовою одержання 

дозволу на продовження терміну експлуатації конструкцій, систем і елементів, 
важливих для безпеки, є виконання заходів щодо відновлення їх ресурсу або 
підтвердженню функціональних і надійних характеристик за результатами спеціального 
обстеження й оцінки технічного стану. На виконання даної вимоги й згідно з порядком, 
погодженим з ДІЯРУ, у ВП ЮУАЕС реалізуються заходи щодо оцінки поточного стану 
всіх елементів енергоблоку № 3, важливих для безпеки, з метою продовження строку їх 
експлуатації. 

Для встановлення здатності незамінних елементів енергоблоку виконувати 
покладені на них функції, а також з метою продовження строку їх експлуатації 
проводиться оцінка поточного стану даних елементів у порядку, встановленому в [41] і 
[42]. За результатами зазначеної оцінки розробляються звіти про виконання ОТС і ПСЕ. 

Перелік елементів енергоблоку, важливих для безпеки, заміна яких під час 
експлуатації неможлива або ускладнена по технічних або інших причинах, приведений у 
Додатку А ПМ.3.3812.0067 [42]. Перелік рішень про продовження термінів експлуатації, 
якими підтверджується здатність елементів виконувати свої функції протягом 
продовжуваного терміну таких елементів наведено в таблиці 1 «Перелік обладнання 
енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС, що підлягає управлінню старінням» звіту по ФБ-02 [3].  
При цьому слід зазначити, що «Решение о продлении срока эксплуатации компенсатора 
давления 3YP10B01 энергоблока № 3 ОП ЮУАЭС в сверхпроектный срок по 
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результатам выполненной оценки технического состояния» [218], погоджено листом 
Держатомрегулювання вих. № 15-46/03-3/10495-10807 від 29.08.2019. 

Перелік відповідних будинків і споруджень наведений окремо нижче. 
Методологія відбору елементів енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС для включення в 
програму управління старінням представлена у звіті з фактору безпеки № 4 «Старіння 
споруджень, систем і елементів» [5]. 

У результаті виконаних на сьогоднішній день робіт з ОТС і ПСЕ можна зробити 
висновок про відповідність технічного стану обстежених елементів енергоблоку №3 ВП 
ЮУАЕС діючим вимогам. Здатність елементів забезпечувати покладені на них функції 
протягом строку, на який продовжується експлуатація, підтверджена. При цьому 
надійність елементів забезпечується на необхідному рівні. 

Оцінка технічного стану елементів енергоблоку виконана за спеціальними 
робочими програмами з урахуванням вимог ПМ.3.3812.0067 [42] і НП 306.2.099-
2004 [16].  

Методики проведення робіт повністю відповідають установленим у типових 
програмах ОТС та ПСЕ. 

У рамках оцінки технічного стану й продовження терміну експлуатації 
елементам, що не підлягають заміні, виконуються наступні роботи: 

 аналіз достатності технічної документації; 
 аналіз історії експлуатації елемента; 
 додаткове обстеження; 
 оцінка поточного технічного стану на підставі аналізу результатів 

обстеження й результатів прогнозування можливого строку 
довгострокової експлуатації; 

 встановлення умов подальшої експлуатації; 
 розробка заходів щодо управління старінням; 
 розробка звіту про проведення комплексного обстеження технічного 

стану, оцінки й перепризначення ресурсу експлуатації; 
 розробка висновку про технічну можливість продовження строку 

експлуатації елемента енергоблоку; 
 затвердження й узгодження з ДІЯРУ рішення про продовження строку 

експлуатації елемента енергоблоку у понад проектний строк за 
результатами виконаної оцінки технічного стану. 

Заходи щодо управління старінням, розроблені при проведенні ОТС і ПСЕ, 
враховуються у виробничих графіках ВП ЮУАЕС. 

Детальний опис поточного стану незамінних елементів енергоблоку з 
урахуванням виконаних робіт з модернізації, із вказівкою контрольованих параметрів і 
характеристик, їх нормованих і фактичних значень, отриманих за результатами 
обстеження; результати технічного обслуговування й ремонту; висновок про 
відповідність поточного стану проектним вимогам і умови подальшої експлуатації 
приведені в підрозділі 4.3.4 ФБ-2 [3].  
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3.2.3.4.2 Поточний стан будівельних конструкцій і будівель на предмет 

виконання покладених функціональних завдань 
З 2007 р. по теперішній час на ЮУАЕС виконувалися роботи з оцінки технічного 

стану будівельних конструкцій будівель і споруджень, відповідно до переліку робіт 
підлягаючих реалізації в рамках ПМ.3.3812.0067 [42]. 

Виконане обстеження будівельних конструкцій і елементів будівель і споруджень 
енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС, перелік яких наведений у Табл. 3.6. 

Перелік елементів енергоблоку, важливих для безпеки, заміна яких під час 
експлуатації неможлива або важка з технічних або інших причин наведений у  
Таб. 3.7. 

З метою визначення працездатності несучих будівельних конструкцій будівель і 
споруджень ЮУАЕС, що містять СВБ і, відповідно, впливу на системи, важливі для 
безпеки, були зроблені перевірочні розрахунки з аналізом змін і додаткових факторів у 
характеристиці зовнішніх впливів з оцінкою стійкості й збереження основних 
функціональних характеристик. 
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Табл. 3.6 - Перелік обстежених будівельних конструкцій і елементів будівель і споруджень енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС. 

 

Будівельні 
конструкції й елементи 

Класифікаційне 
позначення 

Дата введення 
в експлуатацію 

Строк 
експлуатації 

Документ 
про продовження 

Будівля реакторного відділення енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС 
(основа, фундаменти, стіни, перекриття, захисна оболонка), 
вентиляційна труба 

2Н; 2НЛ; 2Л; 2ЛЗН; 
1Н, 2Н, 3Н, 2З 10.02.1990 30 ТР.3.3812.2088 [220]  

Конструкції бетонної шахти реактора  2Н, 1Н 10.02.1990 30 ТР.3.3812.2025 [221]  

Басейн витримки й перевантаження ядерного палива 2Н, 1Н, 2НЗ 10.02.1990 30 ТР.3.3812.2025 [221]  

Спецкорпус блоку №3 3Н 10.02.1990 30 ТР.3.3812.1232 [222]  

Машзал і ДВ бл.3 в осях 1-12 ряд А-В 3Н 10.02.1990 30 ТР.3.3812.1228 [223]  

Дизельгенераторна станція блок №3 3ДГ1,  3ДГ2, 3ДГ3, 3ДГ5 ЗО 10.02.1990 30 ТР.3.3812.1233 [224]  

Бризкальні басейни відповідальних споживачів енергоблоку № 3 3ВІН 10.02.1990 30 ТР.3.3812.1231 [225]  

Підземна насосна станція проміжного складу палива бл. №3  
3ДГ-1, 3ДГ-2, 3ДГ-3, 3ДГ-5 3Н 10.02.1990 30 ТР.3.3812.1235 [226]  

Загальностанційна дизельгенераторна станція 3ДГ4 3Н 10.02.1990 30 ТР.3.3812.2420 [227]  

Будівля прибудови ЕЕТУ в осях 1-10 ряди В-Г блоку № 3 3Н 10.02.1990 30 ТР.3.3812.1234 [228]  



ДП НАЕК Южно-Українська АЕС. Енергоблок №3. 

ЗППБ. «Комплексний аналіз безпеки» 

ВП ЮУАЕС 

ОППБ.3.0039.00 стор.58 

 
Табл. 3.7 - Перелік елементів енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС, важливих для безпеки, заміна яких під час експлуатації неможлива або 
важка з технічних або інших причин 

№ 

п.п. 

Найменування Технологічне 
позначення 

Клас 
по 

ЗПБУ 

Дата введення 
в 

експлуатацію 

Дата 
закінчення 
проектного 

строку 
експлуатації 

Рішення про ПСЕ 

1. Корпус реактора 3YС00B01 1Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2219 [229] 

2. Верхній блок (кришка) 3YС00B01-VB 1Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2219 [229] 

3. Шахта внутрішекорпусна 3YС00B01-SHT 1Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2220 [230] 

4. Вигородка 3YС00B01-VG 2Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2220 [230] 

5. Блок захисних труб 3YС00B01-BZT 2Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2220 [230] 

6. Кільце опорне 3YС00B01-K-OPOR 2НЗ 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2206 [231] 

7. Кільце упорне 3YС00B01-K-UPOR 2З 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2206 [231] 

8. Ферма опорна 3YС00B01-FERMA 2НЗ 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2206 [231] 

9. Сильфон розділовий 3YC00B01-SILFON 2Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2206 [231] 

10. 
Парогенератор 1 (корпус, колектори, 
ВКУ) 3YB10W01 2Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.1841 

(з зміною №1) [232] 
11. 

Парогенератор 2 (корпус, колектори, 
ВКУ) 3YB20W01 2Н 10.02.1990 10.02.2020 
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№ 

п.п. 

Найменування Технологічне 
позначення 

Клас 
по 

ЗПБУ 

Дата введення 
в 

експлуатацію 

Дата 
закінчення 
проектного 

строку 
експлуатації 

Рішення про ПСЕ 

12. 
Парогенератор 3 (корпус, колектори, 
ВКУ) 3YB30W01 2Н 10.02.1990 10.02.2020 

13. 
Парогенератор 4 (корпус, колектори, 
ВКУ) 3YB40W01 2Н 10.02.1990 10.02.2020 

14. 
Головний циркуляційний насос 1 
(корпус) 3YD10D01 2Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.1842 [233] 

15. 
Головний циркуляційний насос 2 
(корпус) 3YD20D01 2Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.1842 [233] 

16. 
Головний циркуляційний насос 3 
(корпус) 3YD30D01 2Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.1842 [233] 

17. 
Головний циркуляційний насос 4 
(корпус) 3YD40D01 2Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.1842 [233] 

18. «Гаряча» нитка ГЦТ, петля № 1 3YA11Z01 2Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [234] 

19. «Холодна» нитка ГЦТ, петля № 1 3YA12Z02 2Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [234] 

20. «Гаряча» нитка ГЦТ, петля № 2 3YA21Z01 2Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [234] 

21. «Холодна» нитка ГЦТ, петля № 2 3YA22Z02 2Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [234] 

22. «Гаряча» нитка ГЦТ, петля № 3 3YA31Z01 2Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [234] 
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№ 

п.п. 

Найменування Технологічне 
позначення 

Клас 
по 

ЗПБУ 

Дата введення 
в 

експлуатацію 

Дата 
закінчення 
проектного 

строку 
експлуатації 

Рішення про ПСЕ 

23. «Холодна» нитка ГЦТ, петля № 3 3YA32Z02 2Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [234] 

24. «Гаряча» нитка ГЦТ, петля № 4 3YA41Z01 2Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [234] 

25. «Холодна» нитка ГЦТ, петля № 4 3YA42Z02 2Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [234] 

26. Дихальний трубопровід КТ 3YP10Z01 2Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [234] 

27. Компенсатор тиску 3YP10B01 2Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2251 [235] 

28. Барботажный бак 3YP20B01 3Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2144 [236] 

29. Гідроємність САОЗ 3YT11B01 2З 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2145 [237] 

30. Гідроємність САОЗ 3YT12B01 2З 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2145 [237] 

31. Гідроємність САОЗ 3YT13B01 2З 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2145 [237] 

32. Гідроємність САОЗ 3YT14B01 2З 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2145 [237] 

33. 
Теплообмінник аварійного 
розхолоджування 3TQ10W01 2НЗЛ 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2146 [238] 

34. 
Теплообмінник аварійного 
розхолоджування 3TQ20W01 2НЗЛ 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2146 [238] 
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№ 

п.п. 

Найменування Технологічне 
позначення 

Клас 
по 

ЗПБУ 

Дата введення 
в 

експлуатацію 

Дата 
закінчення 
проектного 

строку 
експлуатації 

Рішення про ПСЕ 

35. 
Теплообмінник аварійного 
розхолоджування 3TQ30W01 2НЗЛ 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2146 [238] 

36. 
Теплообмінник розхолоджування 
басейну витримки 3TG11W01 3НО 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2147 [239] 

37. 
Теплообмінник розхолоджування 
басейну витримки 3TG12W01 3НО 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2147 [239] 

38. 
Теплообмінник розхолоджування 
басейну витримки 3TG13W01 3НО 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2147 [239] 

39. 
Головний паропровід II контуру від 
ПГ-1 3TX50Z 2НЗ, 3Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [240] 

40. 
Головний паропровід II контуру від 
ПГ-2 3TX60Z 2НЗ, 3Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [240] 

41. 
Головний паропровід II контуру від 
ПГ-3 3TX70Z 2НЗ, 3Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [240] 

42. 
Головний паропровід II контуру від 
ПГ-4 3TX80Z 2НЗ, 3Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [240] 

43. Трубопровід живильної води до ПГ-1 3ТХ41 2Н, 3Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [240] 

44. Трубопровід живильної води до ПГ-2 3ТХ42 2Н, 3Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [240] 
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№ 

п.п. 

Найменування Технологічне 
позначення 

Клас 
по 

ЗПБУ 

Дата введення 
в 

експлуатацію 

Дата 
закінчення 
проектного 

строку 
експлуатації 

Рішення про ПСЕ 

45. Трубопровід живильної води до ПГ-3 3ТХ43 2Н, 3Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [240] 

46. Трубопровід живильної води до ПГ-4 3ТХ44 2Н, 3Н 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [240] 

47. 
Трубопровід аварійної живильної 
води до ПГ-1 3TX11Z 2З 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [240] 

48. 
Трубопровід аварійної живильної 
води до ПГ-2 3TX12Z 2З 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [240] 

49. 
Трубопровід аварійної живильної 
води до ПГ-3 3TX13Z 2З 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [240] 

50. 
Трубопровід аварійної живильної 
води до ПГ-4 3TX14Z 2З 10.02.1990 10.02.2020 ТР.3.3812.2138 [240] 

51. 

Кран мостовий кругової дії з 
опорною сталевою конструкцією 
консолі полярного крана з 
анкеруючими елементами, 
підкрановими балками 

Кран бруківці 
кругової дії 

Зав. № 2302.2 
1Н 22.12.1987 22.12.2017 ТР.3.3812.2123 [241] 
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3.2.3.4.3 Визначення обсягу й процедури оцінки технічного стану й 
продовження строку експлуатації  

Обсяг обладнання, яке підлягає ПСЕ визначається на підставі вимог чинної НД, 
стандартів і положень. Відповідно до п.5.3.4 НП 306.2.141-2008 [13] стратегією глибоко 
ешелонованого захисту визначено, що експлуатація обладнання систем, важливих для 
безпеки (СВБ) з виробленим ресурсом неприпустима. 

Відповідно до цього, а також згідно з вимогами: 
 НП 306.2.210-2017 «Загальні вимоги до управління старінням елементів і 

конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних 
станцій» [40]; 

 СОУ НАЕК 080:2014 «Эксплуатация технологического комплекса. 
Долгосрочная эксплуатация действующих энергоблоков АЭС. Общие 
положения» [43]; 

 ПЛ-Д.0.03.126-10 «Положение о порядке продления срока эксплуатации 
оборудования систем, важных для безопасности» [44]; 

 ПМ-Д.0.03.222-14 «Типовая программа по управлению старением 
элементов и конструкций энергоблока АЭС» [41]; 

 СТП 3.3812.057-2015 «Управление производством. Порядок продления 
срока эксплуатации оборудования по результатам оценки технического 
состояния. Порядок замены оборудования, выработавшего 
регламентированный срок эксплуатации, на однотипное» [45]  

продовженню терміну експлуатації або заміні у випадку виробітку ресурсу підлягає все 
обладнання й елементи СВБ. 

Класифікація обладнання виконана відповідно до класифікаторів, наведених в 
23.3.39.ОБ.01.07 «Дополнительные материалы по анализу безопасности» [137]. 
Створена база даних обладнання (УБДН), у яку внесено все зазначене обладнання 
ЮУАЕС позиційно із вказівкою класифікації. На підставі даних УБДН щорічно 
розробляються переліки обладнання, підлягаючого продовженню терміну експлуатації 
або заміні.  

На підставі вимог НП 306.2.210-2017 [40] розробляються програми підготовки 
енергоблоків АЕС до довгострокової експлуатації, які містять у собі переліки всього 
обладнання, що підлягає продовженню строку експлуатації із вказівкою процедури 
продовження. 

Для організації робіт по підготовці до довгострокової експлуатації енергоблоку №3 
ВП ЮУАЕС розроблена, погоджена Держатомрегулюванням України ПМ.3.3812.0240 
«Програма підготовки енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС до експлуатації у понадпроектний 
строк (програма разового застосування)» [46]. При розробці програми [46] розглянутий 
увесь перелік КЕ СВБ енергоблоку, який наведений у додатку М Програми [46]. 
Додаток М розроблений на основі даних, узятих з УБДН, ДМАБ, аналогічних переліків 
систем і елементів СВБ для ПСЕ енергоблоків №3 ВП ЗАЕС, №1 Хмельницької АЕС і 
№3 Рівненської АЕС.  
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3.2.3.4.4 Оцінка поточного стану обладнання, який підлягає заміні  
Роботи з ресурсного обстеження обладнання з обмеженим терміном служби 

(ресурсом) проводяться відповідно до Рішення Колегії ГАНУ № 4/1 від 25.02.1994. 
Порядок робіт визначається наступними документами: 

 НП.306.5.02/2.068-2003 «Требования к порядку и содержанию работ для 
продления срока эксплуатации информационных и управляющих систем, 
важных для безопасности атомных электростанций» [131]; 

 ПМ-Т.0.41.094-14 «Программа проведения обследования технического 
состояния типового оборудования АЭС. Продление срока эксплуатации. 
Кабель измерительный терморадиационностойкий не распространяющий 
горение КПЭТИнг» [138]; 

 ПЛ-Д.0.03.126-10 «Положение о порядке продления срока эксплуатации 
оборудования систем, важных для безопасности» [44]; 

 ПМ-Д.0.03.222-14 «Типовая программа по управлению старением 
элементов и конструкций энергоблока АЭС» [41]; 

 СТП 3.3812.057-2015 «Управление производством. Порядок продления 
срока эксплуатации оборудования по результатам оценки технического 
состояния. Порядок замены оборудования, выработавшего 
регламентированный срок эксплуатации, на однотипное» [45]. 

Встановлений порядок продовження дозволеного строку експлуатації 
обладнання АСК ТП, засобів контролю й керування, а також електротехнічного 
обладнання й нерозбірної арматури вимагає наступного обсягу виконуваних робіт: 

 розробки програм проведення обстеження технічного стану; 
 проведення обстеження технічного стану обладнання для одержання 

об'єктивних даних, що визначають здатність обладнання до виконання 
необхідних функцій протягом продовженого понад регламентований 
термін експлуатації з надійністю не нижче, зазначеної в технічній 
документації; 

 ухвалення рішення про продовження строку експлуатації обладнання. 
Для продовження дозволеного строку експлуатації тепломеханічного 

обладнання, ресурс якого відновлюється за результатами проведення капітальних 
ремонтів, технічне рішення про продовження строку експлуатації оформляється на 
підставі звітної ремонтної документації (див. ФБ-02 [3]). 

3.2.3.4.1 Обґрунтування сейсмостійкості елементів енергоблока 
Розрахунки запасу сейсмостійкості систем, конструкцій і елементів енергоблоку 

виконуються на підставі даних про сейсмічні впливи для значень прискорень руху 
земної поверхні, отриманих на основі результатів фактичних досліджень майданчика 
ВП ЮУАЕС. 

Розрахункам сейсмостійкості підлягають елементи, що ввійшли в ПР.3.3812.0165 
«Перелік устаткування, трубопроводів, будинків і споруджень енергоблоку №3  
ВП ЮУАЕС для якого необхідно виконати обґрунтування стійкості до сейсмічних 
впливів». Даний перелік погоджений ВП ЮУАЕС у ДІЯРУ - 05.07.2013. 



 

ДП НАЕК Южно-Українська АЕС. Енергоблок №3. 

ЗППБ. «Комплексний аналіз безпеки» 

ВП ЮУАЕС 

ОППБ.3.0039.00 стор.65 

Для обладнання зазначеного в документі «Перелік обладнання, 
трубопроводів,…» роботи з оцінки сейсмостійкості завершені, підсумкові документи 
погоджені ДІЯРУ. 

Звіт про виконання заходу КзПБ – 18101 «Забезпечення сейсмостійкості систем і 
будівельних конструкцій, важливих для безпеки» погоджений ДІЯРУ вих. №15-05/5291 
від 09.08.2018. 

У зв’язку з введенням нового документа НП 306.2.208-2016 «Вимоги до 
сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних 
станцій» розроблені «Організаційно-технічні заходи ДП «НАЕК «Енергоатом» по 
впровадженню НП 306.2.208-2016 «Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки 
сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій». Завершення робіт із приведення 
обладнання, трубопроводів, будинків і споруджень до вимог НП 306.2.208-2016 
«Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків 
атомних станцій» заплановано до 2025 року. 

У якості коригувального заходу щодо ФБ «Поточний стан систем, споруджень і 
елементів енергоблоку» необхідно завершити роботи з оцінки сейсмостійкості 
проміжної арматури на трубопроводах систем, важливих для безпеки, енергоблоку №3 
ВП ЮУАЕС. 

3.2.4 Узагальнюючі висновки з аналізу ФБ-2 «Поточний стан систем, 
споруджень і елементів енергоблоку» 

Проведений аналіз показує, що поточний стан розглянутих елементів СВБ є 
задовільним і можлива подальша експлуатація енергоблоку з дотриманням вимог норм 
і правил, що діють у сфері використання ядерної енергії. Існуючі на АЕС засоби 
контролю й діагностики дозволяють контролювати стан елементів, а існуюча 
періодичність випробувань дозволяє підтримувати обладнання в працездатному стані з 
урахуванням забезпечення меж і умов безпечної експлуатації. На ВП ЮУАЕС існує 
ефективна система документування стану споруджень, систем і елементів, важливих 
для безпеки. 

Для критичних елементів СВБ (які не підлягають заміні) рішеннями про 
продовження строку експлуатації у понадпроектний строк встановлені строки 
продовження їх експлуатації за результатами виконаних ОТС. Це обладнання здатне 
виконувати покладені на нього функції безпеки у понадпроектний строк з обліком з 
особливих умов, зазначених у рішеннях про продовження строку експлуатації, і заходів 
щодо управління старінням.  

Аналіз вичерпання регламентних циклів навантаження і їх прогноз на період 
ДСЕ свідчить про наявність запасу до вичерпання до 2040. 

Для визначення можливості продовження терміну експлуатації енергоблоку №3 
у ВП ЮУАЕС проведене обстеження з метою ОТС будівельних конструкцій будівель і 
споруджень, що містять системи, важливі для безпеки. Результати обстежень будівель і 
споруджень показують, що обстежені будівлі і спорудження можуть виконувати свої 
проектні функції до кінця нового строку експлуатації, який обґрунтовується.  
Рішення про продовження строку експлуатації у понад проектний строк будівельних 
конструкцій, будівель і споруджень, що містять СВБ, погоджені ДІЯРУ. 
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По замінному обладнанню, термін експлуатації якого закінчується до наступної 
переоцінки безпеки, продовження строку експлуатації буде здійснюватися відповідно 
до встановлених вимог на підставі результатів обстеження або проведення ТОіР. У разі 
якщо обладнання прийшло до граничного стану, або прогнозується набуття такого 
стану, планується його заміна згідно діючих процедур встановлених в [44], [45]. 

У ВП ЮУАЕС виконані розрахунки на міцність і сейсмостійкість обладнання й 
трубопроводів систем, що виконують функції аварійної зупинки реактора, аварійного 
відводу тепла, утримання радіоактивних речовин у встановлених межах. Відповідно до 
результатів даних розрахунків для всього обладнання й трубопроводів установлено, що 
умови статичної міцності, циклічної міцності й сейсмостійкості виконуються. 

За результатами виконаної оцінки фактора ФБ-2 [3] виявлені проблемні питання 
за якими заплановані відповідні заходи щодо їх усунення. Перелік цих заходів 
представлено в таблиці 5.1 цього документа. 

На підставі результатів проведених робіт можна стверджувати, що технічний 
стан конструкцій і елементів будинків і споруджень енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС 
відповідає вимогам будівельних норм і правил, проекту й здатні виконувати свої 
функції в повному обсязі до проведення наступної переоцінки безпеки. 

3.3 Фактор безпеки № 3 «Кваліфікація обладнання» 
Даний розділ сформований на основі звіту з фактору безпеки №3 [4]. 
Метою аналізу даного фактору безпеки є: 

 визначення того, що на АЕС, у тому числі й на енергоблоці, який 
аналізується, розроблена й виконується програма робіт із кваліфікації 
обладнання; 

 аналіз результатів виконаних робіт із кваліфікації обладнання й доказ 
того, що це обладнання здатне виконувати функції безпеки протягом 
заявленого періоду, в умовах передбачених проектом енергоблоку; 

 визначення того, що існує система звітності про виконання робіт із 
кваліфікації обладнання й надійного зберігання відповідно документації. 

3.3.1 Підходи й обсяг аналізу з фактору «Кваліфікація обладнання» 
ФБ-3 «Кваліфікація обладнання» складається з наступних основних частин: 

 загальний опис процесу кваліфікації обладнання, важливого для безпеки; 
 перелік обладнання, що підлягає кваліфікації; 
 основні результати кваліфікації обладнання; 
 висновки щодо стану реалізації заходів щодо кваліфікації обладнання. 

3.3.2 Нормативна база процесу кваліфікації обладнання, важливого 
для безпеки» 

Нормативно-технічна база, застосовна до даного фактору безпеки: 
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 СОУ НАЕК 179:2019 «Инженерная, научная и техническая поддержка. 
Квалификация оборудования энергоблоков АЭС ГП «НАЭК 
«Энергоатом». Общие требования» [139]; 

 СОУ НАЕК 182:2019 «Инженерная, научная и техническая поддержка. 
Квалификация оборудования, важного для безопасности, на 
сейсмические воздействия. Общие требования» [141]; 

 СОУ НАЕК 181:2019 «Инженерная, научная и техническая поддержка. 
Квалификация оборудования, важного для безопасности, на условия 
окружающей среды. Общие требования» [140]; 

 ПМ-Д.0.03.476-18 «Программа работ по квалификации оборудования 
энергоблоков АЭС ГП НАЭК «Энергоатом» [24]; 

 ПМ.0.3812.0099 «Программа работ по квалификации оборудования 
энергоблоков № 1,2,3» [25]; 

 МТ-Т.0.03.213-11 «Типовая методика адаптации результатов 
квалификации оборудования на «жесткие» условия окружающей среды, 
выполненной на других энергоблоках АЭС» [142]; 

 МТ-Т.0.03.305-12 «Типовая методика оценки текущего состояния 
квалификации оборудования энергоблоков АЭС» [143]; 

 DITI 300/376-RU/R.2 «Методология оценки сейсмостойкости 
оборудования для целей квалификации на сейсмические воздействия» 
[144]. 

3.3.3 Результати оцінки 
Загальний опис процесу кваліфікації обладнання, перелік обладнання, що 

підлягає кваліфікації й результати виконаної оцінки фактору детально представлені у 
звіті з ФБ-03 [4]. 

3.3.3.1 Основні результати кваліфікації обладнання 
Роботи із кваліфікації обладнання енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС на «жорсткі» 

умови навколишнього середовища були виконані з урахуванням вимог наступних 
документів: 

 ПМ-Д.0.03.476-18 «Программа работ по квалификации оборудования 
энергоблоков АЭС ГП НАЭК «Энегроатом»» [24]; 

 СОУ НАЕК 179:2019 «Инженерная, научная и техническая поддержка. 
Квалификация оборудования энергоблоков АЭС ГП «НАЭК 
«Энергоатом». Общие требования» [139]; 

 СОУ НАЕК 181:2019 «Инженерная, научная и техническая поддержка. 
Квалификация оборудования, важного для безопасности, на условия 
окружающей среды. Общие требования» [140]. 

За результатами кваліфікації обладнання енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС на 
«жорсткі» умови навколишнього середовища був розроблений підсумковий звіт [47]. 



 

ДП НАЕК Южно-Українська АЕС. Енергоблок №3. 

ЗППБ. «Комплексний аналіз безпеки» 

ВП ЮУАЕС 

ОППБ.3.0039.00 стор.68 

У результаті виконання робіт із кваліфікації 1134 одиниці обладнання 
енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС на «жорсткі» умови навколишнього середовища, 
отримано наступне: 

а) кваліфікація встановлена для 1120 одиниць (при цьому для 1118 одиниць 
кваліфікація встановлена в рамках звіту [47],а 2 одиниці були замінені на 
нове, кваліфіковане обладнання); 

б) кваліфікація не встановлена для 14 одиниць: 
1) 6 одиниць – вентагрегати типу В132S6 (3UV40D01, 3UV40D02, 

3UV40D03, 3UV40D04, 3UV40D05, 3UV40D06 (під час проведення 
моделювання аварійних і поставарійних умов була зафіксована відмова 
електродвигуна)); 

2) 2 одиниці - кабелі ГО типу КПоЭВнг і СПОВР (не пройшли 
кваліфікаційні випробування); 

3) 6 одиниць - електроприводи типу МОА-160-40 (3UJ11S12, 3UJ12S12, 
3UJ13S12, 3UT10S05, 3VF10S03, 3VF20S03) з яких 2 одиниці (3VF10S03, 
3VF20S03) виключені зі схеми відповідно до ТР.3.0002.1457 от 07.08.2013 
Техническое решение «Об отключении баков аварийного запаса 
технической воды 3VF10B01, 3VF20B01, 3VF30B01 из системы 
технического водоснабжения ответственных потребителей группы «А» 
энергоблока № 3 ОП ЮУАЭС»[145]. 

Для обладнання, кваліфікація якого не встановлена на «жорсткі» умови 
навколишнього середовища ВП ЮУАЕС був виконаний аналіз наслідків відмови 
обладнання, шляхи протікання й можливі наслідки.  

На підставі аналізу й з метою підвищення кваліфікації обладнання й кабелів, що 
не пройшли кваліфікацію на «жорсткі» умови навколишнього середовища, було 
розроблене технічне рішення ТР.3.3812.1678 від 12.05.2015 «Об эксплуатации 
оборудования энергоблока №3 ОП ЮУАЭС с неподтвержденными 
квалификационными характеристиками на «жёсткие» условия окружающей 
среды» [146]. Відповідно до даного технічного рішення, для обладнання, кваліфікація 
якого не була встановлена, виконуються/виконані компенсуючі заходи. 

За результатами кваліфікації обладнання енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС на 
сейсмічні впливи був розроблений підсумковий звіт [94]. За підсумками кваліфікації 
статус «КУ» призначено 69.4 % обладнання, «КНУ» - 30.6 %. У процесі виконання 
сейсмічних обстежень обладнання було виявлено, що 7 одиниць обладнання 
підлягають видаленню з переліку РПКО через вивід з технологічних схем/або 
помилкового дублювання. З моменту проведення сейсмічних обстежень обладнання 
(квітень 2012 р.) і до узгодження підсумкового звіту на енергоблоці №3 ВП ЮУАЕС  
виведено додатково з роботи 30 одиниць обладнання, які підлягають видаленню з 
переліку РПКО. За результатами кваліфікації обладнання енергоблоку № 3 
ВП ЮУАЕС були внесені зміни в Перелік обладнання [95]. 

Для збереження необхідного рівня КО протягом усього строку експлуатації 
обладнання необхідно виконувати технічне обслуговування й ремонт відповідно до 
РД53.025.002-88 «Правила организации и технического обслуживания и ремонта 
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оборудования атомных станций», заводською й станційною технологічною ремонтною 
документацією [192]. 

Звітна документація по кваліфікації обладнання представлена у звіті з ФБ-3 [4]. 

3.3.4 Узагальнюючі висновки з аналізу ФБ-3 «Кваліфікація 
обладнання» 

Діяльність ВП ЮУАЕС з кваліфікації обладнання енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС 
відповідає політиці ДП «НАЕК «Енергоатом» і вимогам НТД. 

Програма робіт із кваліфікації обладнання [25] і звітні матеріали з кваліфікації 
обладнання енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС, що містять підтвердження здатності 
обладнання виконувати передбачені проектом функції безпеки, погоджені у 
встановленому порядку з Держатомрегулювання. 

Визначені організаційні й технічні заходи щодо підтримки/збереженню 
кваліфікації протягом усього строку експлуатації. 

Для організації робіт із кваліфікації обладнання, в ВП ЮУАЕС створена й 
ефективно функціонує організаційна структура, у рамках якої визначені 
відповідальність, повноваження і взаємини між посадовими особами. 

Існуюча в ВП ЮУАЕС система документування результатів кваліфікації 
забезпечує надійне зберігання інформації, підтримка в актуальному стані даних про 
обладнання й передбачає ведення відповідної бази даних (МУКО УБДН). 

Відповідно до вимог НП 306.2.141-2008 [13] для енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС 
розроблена й реалізується ПМ.0.3812.0099 «Программа работ по квалификации 
оборудования энергоблоков № 1,2,3 ОП ЮУАЭС» [25], яка деталізує вимоги галузевої 
програми [24] стосовно ВП ЮУАЕС. 

Відповідно до програми робіт із кваліфікації обладнання, погодженої 
Держатомрегулювання, кваліфікація обладнання виконана в повному обсязі.  

За результатами кваліфікації обладнання енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС на 
«жорсткі» умови навколишнього середовища були отримані наступні результати: 

1) Кваліфікація встановлена для 1120 з 1134 одиниць обладнання, що підлягає 
кваліфікації на «жорсткі» умови навколишнього середовища. 

2) Кваліфікація не встановлена для 14 одиниць обладнання, для яких  відповідно 
до ТР.3.3812.1678 [146] (зі зміною 1, погодженою листом 
Держатомрегулюванням від 28.08.2018 № 15-14/4-4/5726) 
виконані/виконуються наступні заходи: 
 вентагрегатам 3UV40D01, 3UV40D02, 3UV40D03, 3UV40D04, 3UV40D05, 

3UV40D06 на підставі виконаних аналітичних обґрунтувань змінено 
категорію вимог до працездатності в «жорстких» умовах навколишнього 
середовища з Ж-1 до Ж-3; 

 для 4 одиниць електроприводів типу МО А-160-40 (3UJ11S12, 3UJ12S12, 
3UJ13S12, 3UT10S05) виконана заміна на нове, кваліфіковане обладнання, 
2 одиниці (3VF10S03, 3VF20S03) виведені із технологічних схем 
відповідно до ТР.3.0002.1457 від 07.08.2013 [145]; 
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 кабель КПоЭВнг частково замінено в ППР-2018 в межах робіт за заходом 
КзПБ №14203 «Модернізація АЗ-ПЗ». Повна заміна кабелів ГО типу 
КПоЭВнг и СПОВР виконується в ППР-2019 в межах робіт за заходами 
КзПБ №14204 «Модернізація АРП, РОП» і № 14401 «Модернізація систем 
радіаційного контролю (СРК) АЕС». Після завершення робіт результати 
виконання замін обладнання будуть надані до Держатомрегулювання у 
встановленому порядку. 

За результатами кваліфікації на «жорсткі» умови навколишнього середовища 
обладнання системи розхолоджування басейну витримки й перевантаження палива 
енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС були отримані наступні результати: 

1) Кваліфікація встановлена для 48 з 51 одиниці обладнання, що підлягає 
кваліфікації (з них для 2 одиниць кваліфікація встановлена в межах робіт 
з оцінки стану кваліфікації, для 46 одиниць – за результатами підвищення 
кваліфікації та виконання компенсуючих заходів). 

2) Кваліфікація не встановлена для 3 одиниць обладнання, для яких в ППР-2019 
виконується заміна в межах робіт за заходом КзПБ №14105 «Модернізація 
системи нормальної експлуатації, важливої для безпеки реакторного 
відділення (СНЕ СБ РО) (контрольно-вимірювальні прилади (КВП), 
технологічні захисти, блокування та сигналізація (ТЗБтаС), система 
автоматичного регулювання і дистанційного управління (САРіДУ), 
обладнання спец. корпусів класу безпеки 3Н)». Після завершення робіт 
результати виконання замін обладнання будуть надані до 
Держатомрегулювання у встановленому порядку. 

За результатами кваліфікації обладнання енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС на 
сейсмічні впливи були отримані наступні результати: 

1) Кваліфікація встановлена для 2450 з 2497 одиниць обладнання, що підлягає 
кваліфікації на сейсмічні впливи (в межах робіт з кваліфікації на сейсмічні 
впливи розглядається комплектне обладнання – арматури і привод об'єднані 
в одну одиницю). 

2) 37 одиниць виведені із технологічних схем і з переліку обладнання, що 
підлягає кваліфікації. 

3) Кваліфікація не встановлена для 10 одиниць обладнання (критичні елементи 
1-го контуру), для яких було виконано додаткові розрахункові аналізи 
міцності з урахуванням сейсмічних впливів (в межах робіт з оцінки 
технічного стану та продовження строку експлуатації цього обладнання). 
Звітні матеріали з результатами розрахунків, що підтверджують кваліфікацію 
критичних елементів 1-го контуру енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС, погоджені 
Держатомрегулюванням.  

За результатами кваліфікації на сейсмічні впливи обладнання системи 
розхолоджування басейну витримки й перевантаження палива енергоблоку № 3 
ВП ЮУАЕС були отримані наступні результати: 

1) Кваліфікація встановлена для 96 з 99 одиниць обладнання, що підлягає 
кваліфікації. 
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2) Кваліфікація не встановлена для 3 одиниць обладнання, для яких в ППР-2019 
виконуються компенсуючі заходи згідно з розробленими рекомендаціями. 
Після завершення робіт результати підвищення кваліфікації (у вигляді 
відповідного Акту виконання компенсуючих заходів) будуть надані до 
Держатомрегулювання у встановленому порядку. 

Також ВП ЮУАЕС виконано комплекс робіт з кваліфікації на сейсмічні впливи 
вимикаючих пристроїв на імпульсних лініях керуючих систем безпеки енергоблоку №3 
ВП ЮУАЕС (166 одиниць), за результатами яких кваліфікація встановлена для всього 
обладнання. Звітні матеріали погоджені Держатомрегулюванням (лист 
Держатомрегулювання від 05.02.2019 № 15-46/03-3/1451-2452). 

За підсумками виконання заходу КзПБ № 10101 «Розробка матеріалів і 
виконання кваліфікації елементів енергоблоку» на енергоблоці №3 ВП ЮУАЕС  
розроблений «Отчет о выполнении мероприятия 10101 «Разработка материалов и 
выполнение квалификации элементов энергоблока» «Комплексной (сводной) 
программы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций на 
энергоблоке № 3 ОП ЮУАЭС» [244], погоджений листом Держатомрегулювання від 
14.12.2017 № 15-05/8001. 

Виконаний аналіз фактору безпеки «Кваліфікація обладнання» для енергоблоку 
№ 3 ВП ЮУАЕС не виявив проблемних питань, які можуть перешкоджати досягненню 
цілей кваліфікації обладнання й впливати на здатність кваліфікованого обладнання 
виконувати передбачені проектом функції безпеки в усіх проектних режимах протягом 
усього терміну служби. 

У якості коригувального заходу щодо ФБ «Кваліфікація обладнання» необхідно 
завершити наступну роботу: 

- виконання запланованих до реалізації в ППР-2019 компенсуючих заходів і 
замін окремих одиниць обладнання, направлених на підвищення статусу їх кваліфікації 
до необхідного рівня. 

Додаткових коригувальних заходів щодо ФБ «Кваліфікація обладнання» не 
потрібно. 

3.3.4.1 Плани зі збереження кваліфікації обладнання 
Для збереження кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього 

середовища виконуються заходи щодо збереження кваліфікації обладнання 
енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС, зазначені у звіті [98], які здійснюються в наступних 
сферах діяльності по забезпеченню експлуатаційної безпеки ВП ЮУАЕС: 

 технічне обслуговування й ремонт; 
 моніторинг умов експлуатації обладнання; 
 зворотний зв'язок від досвіду експлуатації; 
 реконструкція й модернізація систем і елементів; 
 управління старінням елементів. 

Для кваліфікації обладнання на сейсмічні впливи найбільш значимими 
факторами є якість виконуваних періодичних робіт (монтажу, ремонту, технічного 
обслуговування), а також можливий перегляд вимог до кваліфікації обладнання 
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(наприклад, підвищення сейсмічності майданчика станції при геологічних/геофізичних 
дослідженнях). 

Виходячи із цього, на енергоблоці № 3 ВП ЮУАЕС виконуються  наступні 
заходи щодо збереження кваліфікації на сейсмічні впливи, у тому числі: 

 періодичний контроль установки (монтажу); 
 післяремонтний контроль опорних елементів обладнання; 
 перевірка якості й комплектації кріплення (анкеровки) і т.д. 

3.3.4.2 Висновок за результатами аналізу ФБ «Кваліфікація 
обладнання» 

Діяльність ВП ЮУАЕС з кваліфікації обладнання енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС 
відповідає політиці ДП «НАЕК «Енергоатом» і вимогам нормативних документів. 

Програма робіт із кваліфікації обладнання [25] і звітні матеріали по кваліфікації 
обладнання енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС, що містять підтвердження здатності 
обладнання виконувати функції безпеки, передбачені проектом протягом усього строку 
експлуатації, погоджені у встановленому порядку з ДІЯРУ. 

Звіт про виконання заходу КзПБ – 10101 «Разработка материалов и выполнение 
квалификации элементов энергоблока» погоджен листом ДІЯРУ від 14.12.2017  
№ 15-05/8001. 

Для обладнання із установленою кваліфікацією, чинними у ВП ЮУАЕС 
документами передбачені організаційно-технічні заходи, спрямовані на збереження 
кваліфікації. Дані заходи включають діяльність з моніторингу технічного стану й умов 
експлуатації обладнання, технічному обслуговуванню й ремонту, модернізацію й 
реконструкцію систем і елементів, продовженню строку експлуатації й управлінню 
старінням елементів, забезпеченню якості, а також, за необхідності, своєчасну заміну 
обладнання на нове (кваліфіковане) по закінченню строку кваліфікації. 

Для організації робіт із кваліфікації обладнання, в ВП ЮУАЕС створена й 
ефективно функціонує організаційна структура, у рамках якої визначені 
відповідальність, повноваження й взаємини між посадовими особами. 

Існуюча в ВП ЮУАЕС система документування результатів кваліфікації 
забезпечує надійне зберігання інформації, підтримка в актуальному стані даних про 
обладнання й передбачає ведення відповідної бази даних (МУКО УБДН).  Беручи до 
уваги вищесказане, можна зробити висновок, що відсутні передумови до погіршення 
стану фактору безпеки «Кваліфікація обладнання», і, при експлуатації енергоблоку № 3 
ВП ЮУАЕС у понадпроектний строк, буде забезпечене збереження кваліфікації на 
досягнутому рівні до наступної переоцінки безпеки. 

3.4 Фактор безпеки № 4 «Старіння споруджень, систем і елементів» 
Даний розділ сформований на основі звіту по фактору безпеки №4 [5]. 

Метою аналізу даного фактору безпеки є: 
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 визначення того, що на АЕС існує й ефективно виконується програма 
управління старінням споруджень, систем і елементів, важливих для 
безпеки;  

 обґрунтування того, що програма з управління старінням здатна 
забезпечити підтримку функцій безпеки енергоблоку на необхідному 
рівні при подальшій експлуатації енергоблоку. 

3.4.1 Підходи й обсяг аналізу фактору 
У рамках переоцінки безпеки даного фактору розглянуті наступні аспекти: 

 політика експлуатуючої організації з управління старінням, організація 
управління старінням і ресурси для його здійснення; 

 методи й критерії для визначення систем і елементів, які повинні бути 
включені в перелік критичних елементів; 

 перелік систем і елементів, які включені до переліку критичних елементів 
(окремо виділяються критичні елементи енергоблоку АЕС); 

 дослідження й відомості про механізми деградації, які потенційно 
можуть впливати на проектні функції систем і елементів, важливих для 
безпеки; 

 дослідження домінуючих механізмів деградації в результаті старіння; 
 наявність інформації, необхідної для оцінки деградації в результаті 

старіння, у тому числі в проектній, експлуатаційній і ремонтній 
документації; 

 відомості, які забезпечують підтримку управління старінням; 
 ефективність програми технічного обслуговування й ремонтів для 

управління старінням елементів, які не підлягають заміні; 
 заходи щодо контролю й послаблення механізмів і ефектів старіння; 
 установлені критерії й межі безпеки систем і елементів; 
 прогноз технічного стану систем і елементів, включаючи проектні межі 

безпеки, і інші умови, які обмежують термін експлуатації енергоблоку 
АЕС. 

3.4.2 Нормативна база, застосовна до даного фактору безпеки 

 НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації 
енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення 
періодичної переоцінки безпеки» [16]; 

 НП 306.2.106-2005 «Вимоги до проведення модифікацій ядерних 
установок та порядку оцінки їх безпеки» [32]; 

 НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій» [13]; 
 НП 306.2.210-2017 «Загальні вимоги до управління старінням елементів і 

конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних 
станцій» [40]; 
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 СОУ-Н МПЕ 40.1.21.525:2006 «Виробничі будівлі та споруди суб’єктів 
електроенергетики. Типова інструкція з експлуатації. Частина 1. 
Організація експлуатації будівель та споруд» [147]; 

 СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007 «Вимоги до структури та змісту звіту з 
періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» [14]; 

 ПНАЭ Г-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» [28]; 

 СОУ НАЕК 109:2016 «Эксплуатация технологического комплекса. 
Мониторинг строительных конструкций АЭС. Общие положения» [148]; 

 СОУ НАЕК 141:2017 «Инженерная, научная и техническая поддержка. 
Управление старением элементов и конструкций энергоблока АЭС. 
Общие требования» [49]; 

 ДСТУ 2470-94 «Надійність техніки. Системи технологічні. Терміни та 
визначення»[149]; 

 ДСТУ 2860-94 «Надійність техніки. Терміни та визначення» [150]; 
 ДСТУ 2861-94 «Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні 

положення» [151]; 
 ДСТУ 2862-94 «Надійність техніки. Методи розрахунку показників 

надійності. Загальні вимоги» [152]; 
 ДСТУ 3004-95 «Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності 

за експериментальними даними» [153]; 
 ПМ-Д.0.03.222-14 «Типовая программа по управлению старением 

элементов и конструкций энергоблока АЭС» [41]. 

3.4.3 Результати оцінки 
Детально результати виконаної оцінки фактору представлені у звіті з  

ФБ-4 [5]. 
3.4.3.1 Політика експлуатуючої організації керуванням старінням, 

організація управління старінням і ресурси для його здійснення 
Основні нормативні вимоги до управління старінням викладені в наступних 

нормативних документах НП 306.2.141-2008 [13] і НП 306.2.099-2004 [16], НП 
306.2.210-2017  [40]. 

Політика експлуатуючої організації керуванням старінням і організація 
управління старінням засновані на стратегії розвитку атомної енергетики, викладеної в 
розділі 3.2 документа «Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 18 серпня 2017 р. 
№ 605-р. «Про схвалення енергетичної стратегії України на період до 2035 року 
«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»»[48]. 

Для реалізації політики експлуатуючої організації в області управління 
старінням і виконання нормативних вимог до управління старінням розроблений і 
впроваджений документ ПМ-Д.0.03.222-14 «Типовая программа по управлению 
старением элементов и конструкций энергоблока АЭС» [41], ДП «НАЕК «Енергоатом». 
Типова програма по управлінню старінням елементів енергоблоку АЕС (далі типова 
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ПУС АЕС) є основним керівним виробничим документом з впровадження й реалізації 
технічних і експлуатаційних заходів, здійснюваних з метою втримання в припустимих 
межах деградації елементів внаслідок старіння й зношування. 

Для реалізації типової програми управління старінням елементів енергоблоку 
АЕС ЮУАЕС розроблений документ ПМ.3.3812.0067 «Программа управления 
старением элементов и конструкций энергоблока №3» [42]. 

Перелік робіт, запланованих і реалізованих у рамках ПУС ЮУАЕС, включає: 
 оцінку технічного стану елементів енергоблоку, включаючи контроль 

металу; 
 виявлення й вивчення процесів старіння елементів енергоблоку; 
 перепризначення ресурсу елементів енергоблоку; 
 розробку й впровадження заходів щодо зм'якшення процесів старіння; 
 моніторинг процесів старіння елементів енергоблоку; 
 підтримка надійності елементів відповідно до вимог технічної 

документації;  
 порівняння витрат на зняття елементів з експлуатації й заміну їх на нові з 

витратами на продовження експлуатації; 
 заміну елементів блоку, що вичерпали свій ресурс; 
 кваліфікацію елементів; 
 документування й створення ефективної інформаційної системи 

управління старінням елементів енергоблоку; 
 коректування переліку елементів енергоблоку, що підлягають 

управлінню старінням; 
 коректування програм управління старінням елементів енергоблоку. 

Оцінку технічного стану й старіння елементів енергоблоку виконують по 
робочих програмах, розроблених відповідно до типових програм. Вимоги до розробки 
типових і робочих програм оцінки технічного стану й перепризначенню ресурсу 
елемента визначені в ПМ-Д.0.03.222-14 «Типовая программа по управлению старением 
элементов и конструкций энергоблока АЭС» [41]. 

За результатами оцінки технічного стану елементів енергоблоку в рамках 
управління старінням передбачена розробка відповідних заходів щодо зм'якшення й 
призупинення процесів старіння, які реалізуються в рамках: 

 технічного обслуговування й ремонту; 
 реконструкції (модернізації); 
 заміни елементів або комплектуючих; 
 зміни умов і режимів експлуатації. 

Дані ПУС використовуються для оптимізації ремонту й технічного 
обслуговування елементів, реалізації програм їх модернізації й реконструкції, для 
розробки експлуатаційних процедур, програм випробувань і вимірів.  
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Ефективність застосовуваних методів і засобів контролю технічного стану 
елементів енергоблоку достатня для ідентифікації й своєчасного виявлення їх 
деградації. 

Заходи щодо управління старінням погоджуються з виконуваною в  
ВП ЮУАЕС діяльністю по технічному обслуговуванню й ремонту, експлуатації, 
кваліфікації обладнання, а також виконанню спеціальних програм на конкретних 
системам (елементах), максимально використовуючи одержувані в результаті цієї 
діяльності дані. Одночасно дані, одержувані в процесі управління старінням 
конкретних елементів енергоблоку, застосовуються для оптимізації процедур по 
їхньому технічному обслуговуванню, ремонту й моніторингу в процесі експлуатації, а 
також для обґрунтування безпеки при продовженні терміну служби енергоблоку. 

Плани-Графіки проведення робіт з управління старінням передбачають 
завершення робіт із продовження призначених ресурсних показників елементів до 
виробітку ними відповідних ресурсів або завершення термінів служби. 

Проведення робіт з управління старінням на елементах енергоблоку, постійно 
контролюється й оцінюється із внесенням необхідних змін у плани-графіки проведення 
робіт і іншу документацію по управлінню старінням таких елементів.  

Роботи з реалізації ПУС енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС проводить персонал із 
залученням при необхідності спеціалізованих організацій, заводів-виготовлювачів, 
проектно-конструкторських організацій, організацій, що здійснюють науково-технічну 
підтримку відповідної діяльності. 

СНРіПЕ проводиться постійний аналіз дій з управління старінням з оцінкою їх 
ефективності, за результатами якого ухвалюються адекватні заходи для усунення 
недоліків і вдосконалення системи управління старінням елементів енергоблоку. 

На енергоблоці №3 ВП ЮУАЕС здійснюється постійний моніторинг процесів 
старіння, технічного стану, а також проводиться періодична їхня оцінка з метою 
визначення ефективності управління старінням і перепризначення ресурсу елементів 
енергоблоку. 

3.4.3.2 Методи й критерії для визначення систем і елементів, які 
повинні бути включені в перелік критичних елементів 

На ЮУАЕС розроблений перелік елементів енергоблоку №3, що підлягають 
управлінню старінням, який представлений у Додатку А ПМ.3.3812.0067 [42]. 

Перелік елементів енергоблоку №3, що підлягають управлінню старінням, 
розроблений на підставі чинної класифікації елементів енергоблоку по впливу на 
безпеку, за даними проектно-конструкторської документації, монтажних і 
експлуатаційних схем, паспортів і іншої технічної й експлуатаційної документації. 

Перелік елементів і конструкцій, що підлягають управлінню старінням, 
складається із чотирьох частин: 

 перелік критичних елементів енергоблоку, важливих для безпеки; 
 перелік некритичних елементів, важливих для безпеки, для яких 

регламентований обсяг контролів і ТОіР не дозволяє визначити ефект 
старіння й усунути деградацію, а також якщо за результатами ТОіР були 
виявлені дефекти *; 
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 перелік елементів нормальної експлуатації, що не впливають на безпеку, 
заміна й відновлення яких неможлива по технічних або недоцільна по 
економічних і інших причинах; 

 перелік будинків і споруджень, що містять системи й елементи, важливі 
для безпеки. 

* Примітка. У перелік некритичних елементів включені корпуси насосів і 
арматури одним рядком. Якщо при проведенні ТОіР виявляється наявність дефектів, 
відмов, ефектів старіння (деградації) некритичних елементів енергоблоку (наприклад, 
корпус арматур/насоса), то всі елементи аналогічних типів, що працюють у 
подібних/гірших умовах експлуатації, повинні бути включені до Переліків елементів, 
що підлягають управлінню старінням кожного енергоблоку. Для них повинні бути 
розроблені заходи щодо управління старінням і внесені в Додаток Б [42] у 
встановленому в ВП ЮУАЕС порядку. У випадку неможливості подальшої 
експлуатації елемента, проводиться заміна. 

3.4.3.3 Переліки елементів, які підлягають управлінню старінням 
Перелік елементів енергоблоку №3 ОП ЮУАЕС, що підлягають управлінню 

старінням, наведений в ФБ-4 [5]. 
Виконаний аналіз показав, що состав переліку критичних елементів енергоблоку 

відповідає переліку, рекомендованому в нормативних документах. 
Методи й критерії, використані для визначення систем і елементів, які включені 

в критичні елементи, відповідають нормативним документам. 

3.4.3.4 Відомості, які забезпечують підтримку управління старінням 
Шляхом аналізу нормативної бази України й документації експлуатуючої 

організації, що перебуває в ДП «НАЕК «Енергоатом» і в ВП ЮУАЕС, встановлений 
перелік документації, що містить у собі відомості, які забезпечують підтримку 
управління старінням.  

У ВП ЮУАЕС впроваджена в промислову експлуатацію автоматизована 
інформаційна система управління старінням (Наказ №717 від 29.06.2011). Модуль 
розроблений у вигляді окремого програмного додатка, інтегрованого з переліками, 
довідниками й класифікаторами Української бази даних надійності обладнання АЕС 
(УБДН) – див. Рис. 3.1. Модуль автоматизованої системи управління старінням 
елементів енергоблоків АЕС (АСУС) призначений для виконання наступних функцій: 

 формування й ведення переліку елементів, що підлягають управлінню 
старінням (елементів ПУС); 

 ведення переліку й атрибутів процедур оцінки технічного стану й 
перепризначення ресурсу елементів; 

 ведення переліку й атрибутів нормативної, технічної, звітної й іншої 
документації, пов'язаної з оцінкою технічного стану елементів;  

 ведення переліків критеріїв, методів оцінки, методик і параметрів оцінки 
технічного стану елементів і їх критичних вузлів; 

 планування, обліку й контролю виконання робіт з оцінки технічного 
стану елементів і виконанню заходів щодо управління старінням; 
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 обліку й контролю результатів випробувань, поточних значень 
параметрів і критеріїв оцінки технічного стану елементів. 

У модулі АСУС і УБДН АЕС використовується єдина система класифікації, що 
забезпечує сумісність даних про обладнання різних АЕС і, таким чином, 
забезпечується можливість їх спільного використання. 

Впровадження такого програмного забезпечення необхідно розглядати як 
позитивну практику.  
 

 

Рис. 3.1 - Інтерфейс робочого вікна модуля АСУС 

3.4.3.5 Дослідження й відомості про механізми деградації, які 
потенційно можуть впливати на проектні функції систем і елементів, 
важливих для безпеки. Дослідження домінуючих механізмів деградації в 
результаті старіння 

Нормативні вимоги до досліджень старіння критичних елементів викладено в 
підрозділі 10.6 НП 306.2.141-2008 [13]. Вимоги до методів дослідження критичних 
елементів зазначені в [49], [41]. 

Для кожного елемента ПУС ЮУАЕС були виконані оцінки старіння за 
попередньо розробленими і погодженими програмами оцінки. Результати таких оцінок 
узгоджуються з Держатомрегулювання.  

Під час переоцінки встановлені відомості про потенційні й домінуючі механізми 
деградації для елементів енергоблоку, що потрапили в перелік елементів, які 
підлягають управлінню старінням, а також відомості про процедури управління 
старінням і результати оцінки ефективності й достатності таких процедур. 



 

ДП НАЕК Южно-Українська АЕС. Енергоблок №3. 

ЗППБ. «Комплексний аналіз безпеки» 

ВП ЮУАЕС 

ОППБ.3.0039.00 стор.79 

3.4.3.5.1 Процедури оцінки деградації в результаті старіння 
Для кожного елемента ПУС ЮУАЕС встановлені процедури оцінки деградації в 

результаті старіння. 
У ході оцінки достатності процедур встановлено, що для елементів ПУС 

ЮУАЕС в існуючих процедурах повною мірою забезпечується виконання вимог 
документів СОУ НАЕК 141:2017 «Инженерная, научная и техническая поддержка. 
Управление старением элементов и конструкций энергоблока АЭС. Общие 
требования» [49] і ПМ-Д.0.03.222-14 «Типовая программа по управлению старением 
элементов и конструкций энергоблока АЭС» [41]. 

3.4.3.6 Ефективність програми технічного обслуговування й ремонтів 
для управління старінням елементів, які не підлягають заміні 

При розгляді існуючих на ВП ЮУАЕС процедур для оцінки старіння було 
виявлено, що не для всіх елементів ПУС ЮУАЕС ефективність існуючої програми 
технічного обслуговування й ремонтів достатня для управління старінням. Для 
усунення такої невідповідності системно розроблялися програми виконання оцінок 
технічного стану для оцінки старіння з метою продовження строку експлуатації. 

У своєму складі програми консолідують заходи щодо ТОіР існуючі на ЮУАЕС і 
додаткові заходи, необхідні всебічної оцінці старіння. Програми пройшли встановлену 
процедуру узгодження. Надалі для підтримки ефективності контролю старіння 
розроблені програми будуть регулярно виконуватися. 

3.4.3.7 Заходу щодо контролю й ослабленню механізмів і ефектів 
старіння 

Для елементів ПУС ЮУАЕС виконуються заходи щодо контролю старіння. У 
ході виконання переоцінки встановлені процедури, що містять такі заходи й результати 
оцінки їх ефективності. 

Для елементів АЕС, по яких виявлений темп старіння, що обмежує 
прогнозований термін служби енергоблоку, розроблені заходи щодо ослаблення 
старіння.  

У ході оцінки заходів встановлено, що для елементів ПУС ЮУАЕС розроблено 
достатньо заходів щодо контролю й ослабленню старіння. 

3.4.3.8 Прогноз технічного стану систем і елементів, які обмежують 
термін експлуатації енергоблоку 

Для всіх елементів, що входять у ПУС енергоблоку №3 ЮУАЕС, виконане 
прогнозування технічного стану й визначений термін можливої продовженої 
експлуатації. 

Прогнозні значення ресурсних характеристик і результати прогнозу зміни 
технічного стану критичних елементів наведені в ФБ-4 [5]. 

Прогноз виконаний методом екстраполяції зміни параметра технічного стану, 
враховуючи його фактичне значення на момент оцінки технічного стану й швидкість 
зміни. Основою для виконання прогнозу послужили результати розрахунків 
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залишкового ресурсу, наведені у звітах по оцінці технічного стану відповідних 
елементів (будівельних конструкцій) і отримані при оцінці зміни параметра елемента. 

3.4.3.9 Оцінка ефективності ПУС-3 
Оцінка ефективності програми управління старінням енергоблоку №3 ЮУАЕС 

здійснюється на підставі вимог НП 306.2.210-2017 [40] та СОУ НАЕК 141:2017 [49].  
Ефективність ПУС- 3 оцінена по критеріях, представлених нижче: 

 Для усіх елементів і конструкцій, включених у ПУС, ефекти старіння 
виявлені, а механізми деградації встановлені. 

 Діяльність по управлінню старінням спрямована на контроль деградації 
елементів і конструкцій, попередження розвитку або пом'якшення її дії. 

 ВТС елементів і конструкцій контролюються з періодичністю, яка 
регламентується технічною і нормативною документацією. Виявлення 
ефектів старіння передує досягненню значень ВТС, які не відповідають 
критеріям, встановленим в нормативній, експлуатаційній, проектній 
документації (далі – критерії прийнятності). 

 Результати поточного контролю значень ВТС елементів і конструкцій 
порівняні з результатами попереднього контролю, темпи деградації та їх 
прогноз визначені, коригування об'ємів і періодичності контролю (при 
необхідності) передбачені. 

 Моніторинг ефекту старіння виконується у рамках програм 
експлуатаційного контролю металу, ВТС відповідають критеріям 
прийнятності. У разі не дотримання критерії в прийнятності передбачено 
вживання заходів, що їх коригують, або заміну елементу, конструкції. 

 Вживання заходів, що коригують, забезпечує виконання елементом, 
конструкцією своїх проектних функцій протягом усього періоду 
експлуатації. Критерії прийнятності дотримані після впровадження 
заходів, що їх коригують. 

 Визначені і детально описані дії, які необхідно почати у разі, якщо 
критерії прийнятності не виконуються. Заходи, що коригують, включають 
визначення корінних причин прояву деградації та її стримання 
(пом'якшення), початі вчасно. 

 У ПУС враховані результати аналізу досвіду експлуатації, контролю 
металу, обстежень, випробувань і науково-технічних досліджень по 
виявленню ефектів старіння і стримання (пом'якшення) деградації. 

 Адміністрацією АС здійснюється постійний контроль документування 
процесу управління старінням. Система управління діяльністю АС 
гарантує виконання ПУС, підтримку її в актуальному стані, а також 
проведення систематичного аналізу і контролю на відповідність усім 
критеріям ефективності. 

ВП ЮУАЕС здійснює періодичну щорічну оцінку ефективності ПУС-3 [14] і при 
необхідності виконує її переоцінку, розробляє і впроваджує додаткові програми 
контролю, випробувань, ОТС елементів і конструкцій, дослідження. 
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За результатами оцінки ефективності ПУС-3 (при необхідності) СНРіПЕ 
організовує внесення змін і перегляд ПУС-3 у встановленому на ВП ЮУАЕС порядку. 

Більш детальна інформація про оцінку ефективності ПУС наведена в ФБ-4 [5]. 

3.4.4 Узагальнюючі висновки з аналізу ФБ-4 «Старіння споруджень, 
систем і елементів» 

У ході виконаної періодичної переоцінки безпеки в рамках ФБ-4 «Старіння 
споруджень, систем і елементів» було підтверджено, що на момент виконання оцінки 
для енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС існує й ефективно виконується програма управління 
старінням систем і елементів, важливих для безпеки, що забезпечує працездатність 
обладнання й виконання функцій безпеки енергоблоку на необхідному рівні при 
поточній експлуатації й експлуатації енергоблоку у понадпроектний строк. 

Ефективність застосовуваних методів і засобів контролю технічного стану 
елементів енергоблоку достатня для ідентифікації й своєчасного виявлення їх 
деградації. 

Заходи з управління старінням погоджуються з виконуваною у ВП ЮУАЕС 
діяльністю з технічного обслуговування й ремонту, експлуатації, кваліфікації 
обладнання, а також виконання спеціальних програм на конкретних системах 
(елементах), максимально використовуючи одержувані в результаті цієї діяльності 
дані. У той же час дані, одержувані в процесі управління старінням конкретних 
елементів енергоблоку, застосовуються для оптимізації процедур з їхнього технічного 
обслуговування, ремонту й моніторингу в процесі експлуатації, а також для 
обґрунтування безпеки при продовженні терміну служби енергоблоку. 

Плани-Графіки проведення робіт з управління старінням передбачають 
завершення робіт із продовження призначених ресурсних показників елементів до 
спрацювання ними відповідних ресурсів або завершення термінів служби. 

СНРіПЕ проводиться постійний аналіз дій по управлінню старінням з оцінкою їх 
ефективності, за результатами якого ухвалюються адекватні заходи для усунення 
недоліків і вдосконалення системи управління старінням елементів енергоблоку. 

На енергоблоці №3 ВП ЮУАЕС здійснюється постійний моніторинг процесів 
старіння, технічного стану, а також проводиться періодична їхня оцінка з метою 
визначення ефективності управління старінням і перепризначення ресурсу елементів 
енергоблоку, здійснюється постійний моніторинг процесів старіння кабелів. 

На основі виконаного аналізу встановлено, що фактичний стан системи 
управління старінням ЮУАЕС відповідає нормативним вимогам до політики 
експлуатуючої організації по управлінню старінням, організації управління старінням і 
ресурсом для його здійснення. 

На ЮУАЕС впроваджена автоматизована інформаційна система управління 
старінням. Модуль розроблений у вигляді окремого програмного додатка, 
інтегрованого з переліками, довідниками й класифікаторами Української бази даних 
надійності обладнання АЕС (УБДН). У модулі АСУС і УБДН АЕС використовується 
єдина система класифікації, що забезпечує сумісність даних про обладнання різних 
АЕС і, таким чином, забезпечується можливість їх спільного використання. 
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За результатами виконаної оцінки фактора ФБ-4 [5] виявлені проблемні питання 
за якими заплановані відповідні заходи щодо їх усунення. Перелік цих заходів 
представлено в таблиці 5.1 цього документа. 

Заходи щодо управління старінням за результатами ОТС і ПСЕ будуть внесені у 
відповідну Таблицю заходів ПМ.3.3812.0067 «Программы управления старением 
элементов энергоблока №2,3 ОП ЮУАЭС» [42] протягом трьох місяців після 
погодження ЗППБ. 

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що Програма 
управління старінням елементів енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС містить усі необхідні 
компоненти для управління старінням.  

У період продовженої експлуатації необхідно виконувати регулярні переоцінки 
безпеки з метою контролю системи керування старіння й одержання нових відомостей 
про старіння елементів енергоблоку. 

Існуюча програма управління старінням елементів, а також поточний стан їх 
ресурсних характеристик, підтверджують можливість безпечної експлуатації 
енергоблоку протягом перепризначеного терміну служби з обліком запланованих 
адміністративних і технічних заходів. 

Враховуючи отримані результати прогнозування технічного стану з урахуванням 
старіння елементів, які обмежують термін експлуатації енергоблоку, наявність 
ефективної системи управління старінням елементів енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС і 
виконання розроблених за результатами переоцінки безпеки заходів, можлива безпечна 
експлуатація обладнання й споруджень енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС до наступної 
переоцінки. 

3.5 Фактор безпеки № 5 «Детерміністичний аналіз безпеки» 
Даний розділ сформований на основі звіту з фактору безпеки №5 

ОППБ.3.0039.05 [18]. 
Основним завданням аналізу фактору безпеки «Детерміністичний аналіз 

безпеки» є підтвердження того, що: 
 для поточного стану енергоблоку проведений детерміністичний аналіз 

безпеки під час його нормальної експлуатації, порушень режимів 
нормальної експлуатації й проектних аварій; 

 проаналізовані запроектні аварії й розроблені заходи щодо керування 
ними.  

3.5.1 Підходи й обсяг аналізу з фактору «Детерміністичний аналіз 
безпеки» 

Обсяг робіт, методологія аналізу й структура звіту з ФБ-5 [18] відповідає 
вимогам, встановленим у СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007 [14]. 

Детерміністичний аналіз безпеки складається з наступних основних частин: 
 аналіз змін, що відбулися за звітній період; 
 аналіз експлуатаційних режимів; 
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 аналіз ВП ПНЕ та проектних аварій (на номінальному рівні потужності, 
на зниженому рівні потужності й в умовах зупину енергоблоку, а також 
при поводженні з паливом і радіоактивними відходами); 

 аналіз запроектних аварій (включаючи важкі аварії). 

Аналіз безпеки вузла свіжого палива (ВСП) ВП ЮУАЕС виконаний в рамках 
загальногалузевої роботи за результатами якої розроблено звіт [37], у якому 
обґрунтована ядерна безпека палива у ВСП при НУЕ, порушеннях НУЕ та ПА (звіт [37] 
пройшов державну експертизу ЯРБ та затверджений ДІЯРУ листом вих. №15-11/439 
від 21.01.14). 

3.5.2 Нормативна база стосовно даного фактору 

 НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій» [13]; 
 НП 306.2.162-2010 «Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій» [55]; 
 НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації 

енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення 
періодичної переоцінки безпеки» [16]; 

 СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007 «Вимоги до структури і змісту звіту з 
періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» [14]; 

 ДГН 6.6.1-6.5.001-98 «Норми радіаційної безпеки України. Державні 
гігієнічні нормативи». (НРБУ-97) [22]; 

 СОУ НАЭК 023:2014 «Забезпечення радіаційної безпеки. Порядок 
встановлення розмірів санітарно-захисної зони АЕС»[154]; 

 СОУ НАЕК 035:2013 «Інженерна, наукова та технічна підтримка. 
Система накопичення, аналізу та використання (система врахування) 
досвіду експлуатації. Основні положення» [155]; 

 НРБУ-97/Д-2000 «Норми радіаційної безпеки України доповнення: 
Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення» (ДГН 6.6.1-
6.5.061-2000) [156]; 

 ПНАЭ Г-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» [28]; 

 НП 306.2.145-2008 «Правила ядерної безпеки реакторних установок 
атомних станцій з реакторами з водою під тиском» [99]; 

 Руководящий документ. Требования к содержанию отчета по анализу 
безопасности действующих на Украине энергоблоков АЭС с реакторами 
типа ВВЭР [1]. 

3.5.3 Метод оцінки 
Оцінка даного фактору безпеки ґрунтується на результатах аналізу змін, що 

відбулися за звітний період, підтвердженні застосовності результатів аналізів, які 
представлені в розробленому раніше ЗАБ, а також на результатах нових аналізів, 
виконаних в рамках періодичної переоцінки безпеки енергоблока №3                                     
ВП ЮУАЕС. 
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Ціль аналізу реалізованих на енергоблоці змін полягає в оцінці модифікацій з 
погляду їх впливу на результати виконаних раніше аналізу порушень нормальної 
експлуатації, проектних і запроектних аварій. На підставі переліку модифікацій, які 
необхідно враховувати при виконанні детерміністичного аналізу, здійснюється 
оновлення баз даних, розрахункових моделей енергоблоку та відповідних результатів 
розрахунку ВП ПНЕ, АПА та АЗПА. 

Загальний порядок виконання детерміністичного аналізу безпеки ПНЕ та ПА 
включає: 

 збір, аналіз й документування у вигляді БД тих вихідних даних 
енергоблоку, які необхідні для розробки розрахункових моделей 
комп'ютерних програм; 

 розробку розрахункових моделей (наборів вихідних даних) для 
моделювання перехідних процесів в активній зоні реактора, ЯПВУ та в 
ГО за допомогою комп'ютерних програм сфера застосування яких 
відповідає процесам, що моделюються; 

 розробку переліку вихідних подій, проведення їх якісного та кількісного 
аналізу із підтвердженням виконання критеріїв прийнятності та 
документуванням отриманих результатів. 

У якості критеріїв прийнятності використовуються чисельні межі, які 
встановлені в технічному проекті АЕС або в нормативних документах для параметрів 
РУ, що характеризують стан фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження 
радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання. 

Аналіз запроектних аварій виконується для розробки заходів з керування або, 
для розробки плану протиаварійних заходів щодо захисту персоналу й населення, а 
також для використання в ІАБ. 

У рамках актуалізації АЗПА для ЗППБ приводяться як результати аналізу 
сценаріїв без важкого пошкодження ядерного палива, так і основні результати робіт з 
аналізу важких аварій. 

При виконанні АЗПА використовуються валідовані та верифіковані розрахункові 
комплекси, які входять до переліку дозволених до використання в ДП «НАЕК 
«Енергоатом» розрахункових кодів для обґрунтування безпеки ядерних установок 
[246]. 

Загальний порядок виконання детерміністичного аналізу безпеки запроектних 
аварій включає: 

 розробку й обґрунтування переліку ЗПА для режиму роботи РУ на 
номінальному рівні потужності; 

 коригування існуючих БД ЯПВУ й ГО з урахуванням поточного стану 
енергоблоку й збір додаткових даних; 

 актуалізацію розрахункових моделей (наборів вихідних даних) активної 
зони, ЯПВУ й ГО для цілей АЗПА; 

 формування й відбір аварійних сценаріїв ( аварій-представників), для 
яких будуть виконуватися кількісні розрахунки, виконання 
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розрахункових аналізів для відібраних аварійних сценаріїв (для роботи 
РУ на номінальному рівні потужності); 

 формування переліку ЗПА при роботі РУ на зниженому рівні потужності 
й зупині; 

 відбір аварійних сценаріїв (аварій-представників) при роботі РУ на 
зниженому рівні потужності, для яких будуть виконуватися кількісні 
розрахунки, виконання розрахункових аналізів для відібраних аварійних 
сценаріїв. 

 формування переліку ЗПА для БВ; 
 відбір аварійних сценаріїв (аварій-представників) для БВ, для яких 

будуть виконуватися кількісні розрахунки, виконання розрахункових 
аналізів для відібраних аварійних сценаріїв. 

У рамках розрахункового аналізу відібраних ЗПА аналізуються основні події й 
процеси, що визначають розвиток аварії; оцінюється виконання прийнятих критеріїв 
прийнятності й особливості формування умов, які можуть привести до важкого 
пошкодження ядерного палива, а також розглядаються можливі способи запобігання 
важкого пошкодження ядерного палива. 

На підставі результатів аналізу ЗПА розробляються рекомендації щодо дій 
персоналу. Для більшості розглянутих ЗПА існують ефективні стратегії по запобіганню 
важкого пошкодження ядерного палива. Водночас для деяких аварійних сценаріїв 
відсутні ефективні методи запобігання важкого пошкодження АкЗ (у зв’язку з малим 
запасом часу до пошкодження АкЗ) або стратегії керування ЗПА зводяться до 
відновлення обладнання, що відмовило. Для таких сценаріїв визначаються засоби та дії 
персоналу з управління важкими аваріями, що спрямовані на збереження цілісності 
герметичного огородження, як останнього бар'єру на шляху розповсюдження 
радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання в навколишнє середовище, та 
пом'якшення наслідків. 

Узагальнюючі висновки детерміністичного аналізу безпеки енергоблоку в 
частині АЗПА включають оцінку його поточного стану відповідно до чинних норм, 
правил та стандартів з ядерної і радіаційної безпеки. 

Додатково, відповідно до вимог документа НП 306.2.173-2011 [100], 
обґрунтовуються існуючі розміри зони спостереження. 

3.5.4 Результати оцінки 
Детально результати виконаної оцінки ФБ-5 представлені у звіті [18]. 
3.5.4.1 Аналіз змін, що відбулись за звітній період 
У п.2.2 книги 1 ФБ-5 [18] представлена якісна оцінка модифікацій, включаючи 

модернізації в рамках КПБ КМУ і КзПБ, технічних рішень, а також оцінка змін норм, 
правил і стандартів ЯРБ, міжнародних документів, проектної, експлуатаційної 
документації, інструкцій і вказівок, з 1.01.2008 по 1.01.2018, в частині їх впливу на 
детерміністичний аналіз безпеки. Результатом виконання оцінки є перелік модифікацій, 
реалізованих на енергоблоці №3 ЮУАЕС, які необхідно враховувати при виконанні 
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аналізу. На підставі даного переліку виконано оновлення баз даних і розрахункових 
моделей енергоблоку. 

3.5.4.2 Аналіз експлуатаційних режимів 
Метою аналізу є підтвердження дотримання умов та критеріїв, які встановлені 

проектом ядерного палива та РУ в цілому, в різних режимах нормальної експлуатації з 
урахуванням можливих відхилень основних параметрів від номінальних значень. 

Аналіз ґрунтується на матеріалах обґрунтування безпеки впровадження на 
енергоблоці №3 ВП ЮУАЕС ядерного палива компанії «Westinghouse» [50], в рамках 
якого: 

1) виконано розрахункове обґрунтування працездатності активної зони 
енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС в 25-й - 28-й паливних кампаніях і стаціонарному 
паливному циклі під час нормальної експлуатації. Продемонстровано, що проектні 
обмеження, встановлені для ТВЗА, ТВЗ-W і ТВЗ-WR, а також межі та умови безпечної 
експлуатації А.З. в цілому не порушуються. Як для змішаних, так і для стаціонарних 
паливних завантажень забезпечується виконання проектних критеріїв охолодження 
твелів і твегів в тепловидільних збірках ТВЗА, ТВЗ-W і ТВЗ-WR; 

2) проведено нейтронно-фізичний аналіз проектних паливних завантажень, який 
демонструє, що в умовах змішаної активної зони для ТВЗА, ТВЗ-W і ТВЗ-WR 
задовольняються діючі проектні межі; 

3) проведено розрахунки теплофізичних, корозійних, деформаційних, міцнісних і 
вібраційних характеристик твелів та твегів і обґрунтовано виконання проектних 
критеріїв тепловиділяючих елементів перевантажувальної партії ТВЗ-WR, що 
забезпечують їх працездатність в 4-х річному паливному циклі в усіх режимах 
експлуатації. 

3.5.4.3 Аналіз проектних аварій 
Аналіз проектних аварій є комплексним завданням, що включає інженерні 

аналізи й розрахунки з використанням комп'ютерних програм для оцінки наслідків 
порушень нормальної експлуатації й проектних аварій з використанням 
детерміністичного підходу. 

При проведенні аналізів використаний консервативний підхід до вибору 
початкових та граничних умов аналізу, враховується принцип «одиничної відмови» та 
постулюється такий стан систем і елементів нормальної експлуатації, які призводять до 
отримання найбільш несприятливих результатів по відношенню до обраних критеріїв 
прийнятності. Виключенням із зазначеного підходу є група ВП із відмовою аварійного 
захисту реактора, при аналізі якої не використовується принцип одиничної відмови. 

При розробці розділу АПА в рамках ФБ-5 енергоблока №3 ЮУАЕС за основу 
були взяті виконані раніше обґрунтування безпеки впровадження на енергоблоці №3 
ЮУАЕС ядерного палива компанії «Westinghouse» [50], [52], [53]. З огляду на зміни і 
модифікації, виконані на енергоблоці, був виконаний аналіз, за результатами якого, 
визначено необхідність виконання якісного аналізу або перерахунку ВП, які були 
розглянуті в ЗАБ [50], [52], [53]. 
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3.5.4.3.1 Визначення переліку вихідних подій, їх групування й 
категоризація 

Узагальнений перелік вихідних подій ПНЕ й ПА розроблений на основі 
попереднього переліку ВП, представленого в керівному документі «Требования к 
содержанию отчета по анализу безопасности действующих на Украине энергоблоков 
АЭС с реакторами типа ВВЭР» [1], рекомендацій МАГАТЕ [20], [21] і матеріалів [19] у 
частині опису розрахункових аналізів, а також з урахуванням матеріалів ЗАБ [50] по 
впровадженню нового палива компанії «Westinghouse». Вихідні події були об'єднані в 
групи за наслідками для ЯПВУ, а саме: 

ВП при роботі енергоблока на потужності: 
 збільшення тепловідводу через другий контур; 
 зменшення тепловідводу через другий контур; 
 зменшення витрати теплоносія першого контуру; 
 зміна реактивності й розподілу енерговиділення; 
 збільшення маси теплоносія першого контуру; 
 зменшення маси теплоносія першого контуру; 
 порушення нормальної експлуатації з відмовою аварійного захисту 

реактора. 
ВП при розхолоджуванні реакторної установки й на зупиненому енергоблоці: 

 зменшення запасу підкритичності активної зони реактора; 
 зменшення маси теплоносія першого контуру; 
 зменшення тепловідводу від активної зони реактора внаслідок 

погіршення циркуляції теплоносія першого контуру; 
 зменшення тепловідводу від активної зони реактора внаслідок відмови 

обладнання; 
 зменшення тепловідводу від активної зони реактора внаслідок відмов у 

забезпечуючих системах; 
 збільшення тиску («переобпресування») першого контуру. 

ВП при поводженні з паливом і радіоактивними відходами: 
 ВП при поводженні зі свіжим і відпрацьованим паливом; 
 ВП при поводженні з радіоактивними відходами. 
 Кожна вихідна подія, залежно від очікуваної частоти її виникнення, 

віднесена (відповідно до пункту 4.9 НП 306.2.162-2010 [55]) до однієї із 
двох категорій: порушення нормальної експлуатації або проектна аварія: 
вихідна подія, яка може відбутися, принаймні, один раз за період 
експлуатації енергоблоку АЕС (частота виникнення ВП більше чим 
1·10- 2 1/рік) відноситься до ПНЕ1 ; 

                                                
1При групуванні й класифікації вихідних подій крім частоти виникнення також враховувався 

характер відмови (пасивний або активний елемент) і класифікаційне позначення системи до якої 
належить обладнання 
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 вихідна подія із частотою виникнення менше ніж 1·10- 2 1/рік відноситься 
до ПА. 

На підставі оцінки необхідності перегляду аналізу вихідних подій, наведеної в 
таблицях 1.1, 2.1 книги 3 тому 2 звіту з ФБ-5 [18] зроблений висновок про необхідність 
виконання аналізу вихідних подій: 

 збільшення тепловідводу через другий контур: 
 розрив паропроводу; 
 розрив ГПК (за межами ГО); 
 порушення в роботі системи регулювання тиску другого контуру, 

результатом яких є збільшення витрати пари на турбіну; 
 зменшення тепловідводу через другий контур: 
 розрив трубопроводу живильної води всередині ГО; 
 розрив колектора живильної води; 
 втрата зовнішнього електричного навантаження турбогенератора; 
 порушення в системі живильної води, результатом яких є зменшення 

витрати живильної води; 
 зменшення витрати теплоносія через реактор: 
 відключення одного ГЦН; 
 відключення двох ГЦН; 
 відключення чотирьох ГЦН; 
 збільшення маси теплоносія першого контуру: 
 порушення в системі продувки-підживлення, результатом яких є 

збільшення маси теплоносія першого контуру; 
 зменшення маси теплоносія першого контуру: 
 двосторонній розрив ГЦТ; 
 розрив сполучного трубопроводу КТ; 
 розрив сполучного трубопроводу ГЄ САОЗ; 
 розрив трубопроводу уприскування КТ; 
 розрив сполучного трубопроводу ІЗП КТ; 
 розрив напірного трубопроводу САОЗ ВТ; 
 розрив трубопроводу системи продувки-підживлення; 
 розрив дренажного трубопроводу; 
 розрив імпульсної трубки; 
 розрив трубопроводу виведення системи продувки-підживлення; 
 відрив кришки колектора ПГ; 
 падіння важких предметів в БВ: 
 падіння плит перекриття в БВ; 
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 падіння пенала в БВ; 
 порушення при поводженні з радіоактивними відходами: 
 розрив трубопроводу в системі азоту і газових сдувок; 
 розрив трубопроводу подачі кубового залишку від випарних установок 

СВО-3 і СВО-7. 

3.5.4.3.2 Критерії прийнятності 
Виходячи з категорії вихідної події, очікуваних наслідків і ступені впливу на 

елементи й обладнання РУ, для кожної ВП встановлюються критерії прийнятності, що 
дозволяють обґрунтувати безпеку АЕС. Основні групи критеріїв прийнятності 
формулюються для умов охолодження паливних елементів, збереження цілісності 
обладнання/трубопроводів першого й другого контурів, збереження герметичності 
захисної оболонки й кількості виходу радіоактивних продуктів поділу за межі ГО. При 
застосуванні критеріїв прийнятності для ПНЕ й ПА виходять із наступного положення: 
тільки ті ВП, які характеризуються найменшою очікуваною частотою виникнення, 
можуть мати найбільш важкі наслідки. Найбільш жорсткі вимоги (по відношенню до 
критеріїв прийнятності) повинні застосовуватись до вихідних подій, що мають високу 
й середню частоту виникнення. 

Аналіз виконувався по відношенню до таких критеріїв, встановлених 
НП 306.2.145-2008 [99]: 

1. перша проектна межа пошкодження твелів (межа безпечної експлуатації 
по кількості й величині дефектів твелів): 
 кількість твелів з дефектами типу газової нещільності не більш 1 %; 
 кількість твелів, для яких має місце прямий контакт теплоносія і 

ядерного палива, не більш 0,1 %. Підтвердженням виконання вимоги про 
неперевищення вказаної межі є виконання умови теплотехнічної 
надійності активної зони, а саме: значення коефіцієнта запасу до кризи 
теплообміну має бути не менше 1.0. Коефіцієнт запасу до кризи 
теплообміну визначається як відношення критичного теплового потоку, 
розрахованого за експериментальними залежностям з урахуванням 95% -ї 
довірчої ймовірності, до локального теплового потоку на поверхні 
оболонок ТВЕЛ; 

2. друга (максимальна) проектна межа пошкодження твелів: 
 температура оболонок твелів не більш 1200 С; 
 локальна глибина окиснення оболонок твелів не більш 18 % від 

граничної товщини оболонки; 
 частина цирконію, що прореагував, не більш 1 % від його маси в 

оболонках твелів. 
Інші критерії прийнятності, які було використано при аналізі порушень 

нормальної експлуатації й проектних аварій: 
 Максимальна температура палива в будь-якій точці паливного елемента 

не повинна перевищувати температуру плавлення UO2 (2840С для 
свіжого й 2570С для палива, що вигоріло) ([27], Табл. 42.100). 



 

ДП НАЕК Южно-Українська АЕС. Енергоблок №3. 

ЗППБ. «Комплексний аналіз безпеки» 

ВП ЮУАЕС 

ОППБ.3.0039.00 стор.90 

Температура плавлення для палива UO2 +5% мас. Gd2O3 становить 
2405С ([27], п.3). Для ВП, не пов'язаних з вивільненням позитивної 
реактивності, критерії неперевищення межі безпечної експлуатації (по 
кількості й величині дефектів твелів) і максимальної проектної межі (по 
температурі й ступеню окиснення оболонок твелів) є більш жорсткими. 
Отже, для таких ВП критерій прийнятності по температурі палива 
задовольняється, якщо не порушуються перша та друга проектні межі 
пошкодження твелів. 

 Максимальна радіально усереднена ентальпія палива не повинна 
перевищувати 963 кДж/кг (230 ккал/кг) для свіжого й 840 кДж/кг 
(200 ккал/кг) для палива, що вигоріло, в будь-якій точці уздовж осі твела 
[20]. Цей критерій прийнятності використовується при аналізі порушень 
нормальної експлуатації й проектних аварій, пов'язаних зі швидким 
вивільненням позитивної реактивності. 

 Для збереження цілісності границь першого контуру РУ абсолютний тиск 
в обладнанні й трубопроводах першого контуру не повинен 
перевищувати робочий більш ніж на 15%, з урахуванням динаміки 
перехідних процесів і часу спрацьовування запобіжної арматури ([28], 
п.6.2.2). Згідно [19], робочий тиск для першого контуру становить 
180 кгс/см2 (17.65 МПа) (абс.). 

 Для збереження цілісності границь другого контуру РУ абсолютний тиск 
в обладнанні й трубопроводах другого контуру не повинне перевищувати 
робочий більш ніж на 15%, з урахуванням динаміки перехідних процесів 
і часу спрацьовування запобіжної арматур ([28], п.6.2.2). Згідно [29], 
(п.3.3.1.5.2), робочий тиск для парогенераторів і головних паропроводів 
становить 80 кгс/см2 (7.85 МПа) (абс.). 

 Тиск середовища в приміщеннях ГО не повинен перевищувати   5 кгс/см2 
(абс.) (0.49 МПа) ([29], п.3.3.2.1.1). 

 Температура середовища в приміщеннях ГО не повинна перевищувати 
150С ([29], п.3.3.2.1.1). 

 Рівні доз (НРБУ-97 [22]), віднесені до двотижневого, з моменту початку 
аварії, опромінення дітей, чисельно рівні рівням безумовної 
виправданості для обмеженого перебування дітей на відкритому повітрі 
для найбільш несприятливих умов поширення викиду в навколишньому 
середовищі, не повинні перевищувати: 
- 10 мЗв для опромінення всього тіла; 
- 100 мГр для опромінення щитовидної залози; 
- 300 мГр для опромінення шкіри. 

 Для вихідних подій при поводженні з паливом і ЖРВ, частота яких 
перевищує 1·10-2 подій у рік, використовується критерій для поточного 
опромінення: значення ефективної дози опромінення населення 
(категорія В) не повинне перевищувати 1 мЗв/рік. 

 Для перехідних процесів у режимі зупину на ремонт і перевантаження 
палива не мають досягатися умови кипіння теплоносія в реакторі – 
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температура теплоносія в реакторі не повинна перевищувати 
температуру кипіння теплоносія при атмосферному тиску (100 С). 

 При розігріві й розхолоджуванні енергоблоку, для виключення 
переопресування в обладнанні й трубопроводах, тиск першого контуру 
не повинен перевищувати 35 кгс/см2 (3,43 МПа) (абс.) при температурі 
теплоносія менш 130С. 

 При зберіганні й транспортно-технологічних операціях з паливом не 
повинна перевищуватися експлуатаційна межа максимальної 
температури оболонок твелів: температура оболонок твелів не більш 
350С [19]. Даний критерій використовується для ВП, пов'язаних із 
втратою теплоносія БВ. 

 При аналізі ядерної безпеки при поводженні з паливом і РАВ критерієм 
прийнятності є підтримка системи в підкритичному стані з урахуванням 
усіх можливих технологічних і розрахункових допусків і похибок [30]. 
Необхідний і достатній рівень підкритичності полягає в підтримці 
величини ефективного коефіцієнта розмноження нейтронів не вище 0.95 
в умовах нормальної експлуатації й при проектних аваріях [30]. Таким 
чином, критерій ядерної безпеки (Кефф ≤ 0.95) використовується в якості 
єдиного критерію прийнятності для аналізу всіх розглянутих ВП, 
незалежно від їхньої категорії. 

 У якості критеріїв прийнятності за напрямком «міцність конструкцій» 
приймається недосягнення об'єктом (оболонкою твелів) граничного 
стану, при якому його подальша експлуатація неможлива/неприпустима, 
а саме: короткочасне руйнування (в'язке – на початку експлуатації касети 
й крихке наприкінці), охоплення пластичною деформацією всього 
перетину твела, втрата стійкості (відповідно до п. 1.2.1 ПНАЭ Г-7-002-86 
[31]), а також досягнення граничної деформації. У якості основних 
характеристик матеріалів, які використовуються при визначенні ступеня 
руйнування/ушкодження оболонок твела, прийняті - межа міцності ( В ) 
і границя текучості (

2,0 ). На підставі результатів кількісної оцінки 
(розрахункового аналізу) виконується співставлення розрахункового 
рівня напруги оболонки твела із граничними напругами (границею 
текучості й межею міцності матеріалу оболонки твела). 

Виконання радіаційних критеріїв прийнятності перевіряється розрахунковим 
шляхом тільки для тих проектних аварій і груп ПНЕ й ПА, які пов'язані зі значним 
викидом теплоносія за межі ГО: для течії першого контуру (група ВП «Зменшення 
маси теплоносія першого контуру») і для ВП «Разрыв ГПК за пределами гермообъема», 
що ставиться до групи ВП «Збільшення тепловідводу через другий контур». При цьому 
для детального аналізу відбираються аварії-представники, що характеризуються 
найбільшим викидом радіоактивних матеріалів за межі ЯПВУ й локалізуючих систем 
безпеки. 
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3.5.4.3.3 Узагальнені результати аналізу ВП ПНЕ, аварійних ситуацій та 
ПА на номінальному рівні потужності 

У даному розділі наведені основні результати аналізу вихідних подій на 
номінальному рівні потужності. Детальні результати аналізу представлені в ФБ-5 [18]. 

Основною метою виконання розрахункових і якісних детерміністичних аналізів 
безпеки є перевірка виконання прийнятих критеріїв прийнятності, що в остаточному 
підсумку повинно свідчити про відповідність поточного стану енергоблока вимогам з 
безпеки. 

Нижче наведені стислі результати виконаного детерміністичного аналізу для ВП 
ПНЕ та ПА, які є найбільш представницькими по відношенню до критеріїв 
прийнятності.  

Вихідна подія «Выброс органа регулирования» групи «Зміна реактивності й 
розподілу енерговиділення» приводить до найгірших наслідків по відношенню до 
критерію прийнятності по температурі палива. Максимальна температура палива 
становить 2079°С. 

Для всіх ВП, де використовується критерій прийнятності по запасу до кризи 
теплообміну, мінімальне значення коефіцієнта запасу до кризи теплообміну є більшим 
ніж граничне значення. Було встановлено, що до найбільш важких наслідків по 
відношенню до критерію прийнятності по запасу до кризи теплообміну приводить ВП 
«Отключение двух ГЦН». Мінімальне значення коефіцієнта склало 1.07. 

Для всіх ВП, де використовується критерій по температурі оболонок твелів, 
максимальна температура зовнішньої поверхні оболонок твелів не перевищила 1200°C. 
Згідно з результатами розрахунків, найбільш несприятливі наслідки по відношенню до 
критерію прийнятності по температурі оболонок твелів виникають при ВП 
«Двухсторонний разрыв ГЦТ». Максимальна температура оболонки найбільш 
енергонавантаженого твела склала 1178°С. Таким чином, максимальна проектна межа 
пошкодження твелів для даної вихідної події не порушується. 

Для всіх ВП, для яких в якості критерію прийнятності прийнято тиск у першому 
контурі, максимальний тиск у першому контурі не перевищував 115% від робочого 
значення (206 кгс/см2). Найбільше значення тиску в першому контурі було досягнуто у 
вихідній події «Потеря вакуума в конденсаторе турбины» групи «Зменшення 
тепловідводу через другий контур». Це значення склало 205.6 кгс/см2. 

Для всіх ВП, для яких в якості критерію прийнятності прийнято тиск у другому 
контурі, максимальний тиск в обладнанні й системі паропроводів енергоблоку не 
перевищувало 115% від робочого значення (92 кгс/см2). З точки зору тиску в другому 
контурі, найбільш вагомою є подія «Разрыв коллектора питательной воды» групи 
«Зменшення тепловідводу через другий контур». Значення тиску досягло величини 
91,44 кгс/см2 

Оцінка аварійних викидів за межі ГО виконана для граничних випадків, якими є 
аварія із двостороннім розривом ГЦТ і аварія з відривом кришки колектора ПГ при 
заклинюванні контрольного ЗК аварійного ПГ у відкритому стані. У підсумку для всіх 
ПА, які приводять до викиду радіоактивних речовин у навколишнє середовище (усі 
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течі теплоносія першого контуру й аварії пов'язані з витіканням теплоносія другого 
контуру за межі ГО), підтверджено виконання дозових критеріїв. 

З точки зору радіологічних наслідків розглянутих аварій отримані наступні 
результати. 

У результаті проектної аварії, викликаної двостороннім розривом ГЦТ, дози 
опромінення населення при найбільш консервативних умовах викиду не перевищують 
критерії прийнятності й становлять: 

 ефективна доза по всіх шляхах опромінення – 3.46 мЗв. 
 ефективна доза опромінення ЩЗ – 2.61 мЗв. 
 ефективна доза опромінення шкіри – 11.7 мЗв. 

У результаті проектної аварії, викликаної течею першого контуру в другий 
внаслідок відриву кришки колектора парогенератора, критерії прийнятності 
виконуються й становлять: 

 ефективна доза по всіх шляхах опромінення – 9.92E-02 мЗв. 
 ефективна доза опромінення ЩЗ – 1.06E+00 мЗв. 
 ефективна доза опромінення шкіри – 8.67E-02 мЗв. 

Виконання критеріїв прийнятності за умовами в ГО перевірене розрахунковим 
шляхом для ВП «Разрыв паропровода», «Разрыв трубопровода питательной воды 
внутри ГО» і «Двухсторонний разрыв ГЦТ» [51]. Максимальний тиск у ГО становить 
4.50 кгс/см2, температура – 144°С. 

Таким чином, результати виконаних розрахунків при роботі РУ на номінальному 
рівні потужності показали, що для перехідних режимів, викликаних аналізованими 
вихідними подіями, порушень прийнятих критеріїв прийнятності не відбувається, 
тобто, виконуються основні принципи безпеки, реалізовані в проекті АЕС. 

Узагальнені результати аналізу ВП ПНЕ та ПА на номінальному рівні 
потужності представлені в Табл. 3.8. 

Табл. 3.8 – Зведені результати аналізу ВП ПНЕ та проектних аварій на номінальному 
рівні потужності 

Исходное событие Критерии приемлемости 
TUO2 hUO2 IПП IIПП P1 P2 Dэфф PГО TГО 

1 Увеличение теплоотвода через второй контур 
1.1 Разрыв паропровода внутри ГО - - 1.52 - + + - 4.65 140 
1.2 Разрыв ГПК (за пределами ГО) - - - 355 162.4 - - - - 
1.3 Непреднамеренное открытие 
БРУ-К 

- - 1.94 - 161.9 66.0 - - - 

1.4 Непреднамеренное открытие: 
- БРУ-А - - + - 162.8 66.0 - - - 

- ПК ПГ - - + - - - - - - 
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Исходное событие Критерии приемлемости 
TUO2 hUO2 IПП IIПП P1 P2 Dэфф PГО TГО 

1.5 Нарушения в системе 
питательной воды, результатом 
которых является снижение 
температуры питательной воды 

- - + - - - - - - 

1.6 Нарушения в работе системы 
регулирования расхода питательной 
воды, результатом которых является 
увеличение расхода питательной 
воды в ПГ 

- - 1.94 - 164.3 66.0 - - - 

1.7 Нарушения в работе системы 
регулирования давления второго 
контура, результатом которых 
является увеличение расхода пара на 
турбину 

- - + - + - - - - 

2 Уменьшение теплоотвода через второй контур 
2.1 Разрыв трубопровода 
питательной воды внутри ГО 

  1.90  185.1 84.7  2.92 126 

2.2 Разрыв коллектора питательной 
воды 

- - - + - 91.44 - - - 

2.3 Нарушения в системе 
электроснабжения собственных 
нужд, результатом которых является 
потеря электроснабжения 
потребителей переменного тока 

  +  + +    

2.4 Непреднамеренное закрытие 
БЗОК 

  1.6  165.3 85.8    

2.5 Потеря вакуума в конденсаторах 
турбины 

  2.05   205.6 88.7    

2.6 Потеря расхода основной 
питательной воды (отключение 
ТПН) 

  +  + +    

2.7 Потеря внешней электрической 
нагрузки турбогенератора 

- - + - - + - - - 

2.8 Нарушения в системе 
питательной воды, результатом 
которых является уменьшение 
расхода питательной воды 

  +  + +    

2.9 Непреднамеренное закрытие 
стопорных клапанов турбины 

  +  + +    

2.10 Отказы в системе 
регулирования давления второго 
контура, результатом которых 
является уменьшение расхода пара 

  +  + +    

3 Уменьшение расхода теплоносителя через реактор 
3.1 Отключение одного ГЦН - - 1.14 - 173.6 87.1 - - - 
3.2 Отключение двух ГЦН - - 1.07 - 174.3 - - - - 
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Исходное событие Критерии приемлемости 
TUO2 hUO2 IПП IIПП P1 P2 Dэфф PГО TГО 

3.3 Отключение четырех ГЦН - - 1.24 - 175.3 86.8 - - - 
3.4 Заклинивание вала ГЦН 1828 419.

5 
- 928 184.6 86.0 - - - 

3.5 Обрыв вала ГЦН + + - + + +    
4 Изменение реактивности и распределения энерговыделений 
4.1 Выброс органа регулирования 
СУЗ 

2079 391 - 700 + + - - - 

4.2 Подключение ранее не 
работавшей петли 

1689 303 1.20 401 165.2 72.0 - - - 

4.3 Неуправляемое извлечение 
рабочей группы ОР СУЗ 

- - 1.55 - 169.9 87.6 - - - 

4.4 Неуправляемое движение вверх 
регулирующего стержня рабочей 
группы ОР СУЗ: 

         

- без учета срабатывания АРМ 1914 336 1.15 407 + + - - - 

- с учетом срабатывания АРМ 1917 337 1.15 407 + + - - - 
4.5. Падение регулирующего 
стержня рабочей группы ОР СУЗ 

- - + - + + - - - 

4.5 Нарушения в работе системы 
борного регулирования, результатом 
которых является уменьшение 
концентрации борной кислоты в 
теплоносителе первого контура 

- - 1.14 - + + - - - 

4.6 Ошибка при загрузке активной 
зоны, связанная с неправильным 
расположением топливной кассеты 

- - + - - - - - - 

5. Увеличение массы теплоносителя первого контура 
5.1 Нарушения в системе продувки-
подпитки, результатом которых 
является увеличение массы 
теплоносителя первого контура 

- - + - 202.7 + - - - 

6. Уменьшение массы теплоносителя первого контура 
Большие течи теплоносителя первого контура (эквивалентный диаметр течи больше чем 
90 мм) 
6.1 Двухсторонний разрыв ГЦТ - - - 1184 - - 1.50, 

1.39, 
5.14 

4.13 144 

6.2 Разрыв соединительного 
трубопровода КД 

- - - 518 - - - - - 

6.3 Разрыв соединительного 
трубопровода ГЕ САОЗ 

- - - 757 - - - - - 

6.4 Разрыв трубопровода впрыска 
КД 

- - - 631 - - - - - 
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Исходное событие Критерии приемлемости 
TUO2 hUO2 IПП IIПП P1 P2 Dэфф PГО TГО 

6.5 Разрыв соединительного 
трубопровода ИПУ КД 

- - - + - - - - - 

6.6 Разрыв напорного трубопровода 
САОЗ ВД 

- - - 359 - - - - - 

6.7 Разрыв трубопровода системы 
продувки-подпитки 

- - - 359 - - - - - 

Средние течи теплоносителя первого контура (эквивалентный диаметр течи 50 … 90 мм) 
6.8 Непреднамеренное открытие 
ИПУ КД 

- - 1.81 - - - - - - 

Малые течи теплоносителя первого контура (эквивалентный диаметр течи 11 … 50 мм) 
6.9 Разрыв дренажного 
трубопровода 

- - - 359 - - - - - 

Компенсируемая течь (эквивалентный диаметр течи меньше чем 11 мм) 
6.10 Разрыв импульсной трубки - - + - - - - - - 
Течи теплоносителя первого контура за пределы защитной оболочки 
6.11 Разрыв импульсной трубки - - - + - - - - - 
6.12 Разрыв трубопровода вывода 
системы продувки-подпитки 

- - - + - - - - - 

Течи из первого контура во второй 
6.13 Отрыв крышки коллектора ПГ - - - 356 - - 5.75, 

87.6, 
3.56 

- - 

6.14 Разрыв теплообменной трубки 
ПГ 

- - 1.82 - - 84.6 - - - 

7. Нарушения нормальной эксплуатации с отказом аварийной защиты реактора 
7.1 Потеря вакуума в конденсаторах 
турбины 

1785 - - 414 196.1 85.8 - - - 

7.2 Потеря расхода питательной 
воды (отключение ТПН) 

1785 - - 408 196.4 83.6 - - - 

7.3 Непреднамеренное закрытие 
БЗОК 

+ - - + + + - - - 

7.4 Останов турбины + - - + + + - - - 
7.5 Потеря внешней электрической 
нагрузки турбогенератора 

+ - - + + + - - - 

Примечание: 
ТUO2 – Максимальная температура топлива 
hUO2 – Максимальная радиально усредненная энтальпия топлива 
IПП – Предел безопасной эксплуатации твэл 
IIПП – Максимальный проектный предел повреждения твэл 
P1 – Максимальное давление первого контура 
P2 – Максимальное давление второго контура 
DЭФФ – Значение эффективной дозы 
PГО – Максимальное давление в ГО 
TГО – Максимальная температура в ГО 
+ – Критерий приемлемости оценен качественно и выполняется 
-  Критерий приемлемости не используется 
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3.5.4.3.4 Узагальнені результати аналізу ВП ПНЕ та ПА при роботі РУ на 
зниженому рівні потужності та у стані зупину 

У даному розділі сформульовані результати виконаного аналізу ВП ПНЕ та ПА в 
при роботі РУ на зниженому рівні потужності та у стані зупину енергоблоку щодо 
виконання прийнятих критеріїв прийнятності. 

Вихідна подія «Уменьшение концентрации борной кислоты в теплоносителе 
первого контура вследствие нарушений в работе технологических систем или отказа 
оборудования» групи «Зменшення запасу підкритичності активної зони реактора» 
приводить до найгірших наслідків по відношенню до забезпечення підкритичності 
активної зони реактора в умовах зупину. Час досягнення критичного стану РУ 
становить 1156 с і є достатнім для ідентифікації події та реалізації персоналом 
необхідних заходів для запобігання цьому (п.4.1.2.5 [52]). 

Для всіх ВП, для яких в якості критерію використовується максимальна 
проектна межа пошкодження твелів (тобто ПА, що ставляться до груп «Зменшення 
маси теплоносія першого контуру», «Зменшення тепловідводу від активної зони 
реактора внаслідок відмов у забезпечуючих системах» і «Зменшення тепловідводу від 
активної зони реактора внаслідок відмови обладнання»), максимальна температура 
зовнішньої поверхні оболонок твелів не перевищила 1200°C. 

Для всіх ВП, де використовується критерій по температурі теплоносія в активній 
зоні (тобто ПНЕ, пов'язані з погіршенням тепловідводу від першого контуру при 
розущільненому реакторі), максимальна температура теплоносія в активній зоні не 
перевищила 100°C. Згідно з результатами розрахунків, найбільш несприятливі наслідки 
за даним критерієм виникають при ВП «Разрыв трубопровода планового или 
ремонтного расхолаживания». Максимальна температура теплоносія на виході з 
реактора склала 93.8°С. Таким чином, критерій по температурі теплоносія в активній 
зоні для даної вихідної події не порушується за умови втручання оперативного 
персоналу. 

Для всіх ВП із групи «Збільшення тиску («переопресування») першого контуру» 
забезпечується критерій прийнятності по недопущенню «холодного» опресування 
першого контуру. 

З погляду радіологічних наслідків розглянутих визначальних аварій, найбільш 
важкими наслідками супроводжується аварія з розривом трубопроводу планового або 
ремонтного розхолоджування, при аналізі якої отримані результати, що задовольняють 
критеріям прийнятності за радіаційним впливом на населення, яке проживає на границі 
СЗЗ (п. 4.2.2.5 [52]). 

Результати виконаних розрахунків при роботі РУ на зниженому рівні потужності 
та в стані зупину показали, що протягом перехідних режимів, викликаних 
аналізованими вихідними подіями, порушень прийнятих критеріїв прийнятності не 
відбувається, тобто, виконуються основні принципи безпеки, реалізовані в проекті 
АЕС. 

Узагальнені результати аналізу ВП ПНЕ та ПА при роботі РУ на зниженому 
рівні потужності та у стані зупину представлені в Табл. 3.9. 
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Табл. 3.9 – Зведені результати аналізу ВП ПНЕ та ПА при роботі РУ на зниженому 
рівні потужності та у стані зупину 

Исходное событие Критерии приемлемости 
TUO2 hUO2 KЭФФ IIПП Dэфф PT1 ТАЗ 

1. Уменьшение запаса подкритичности активной зоны реактора 
1.1 Неуправляемое движение вверх рабочей группы 
органов СУЗ в условиях подкритичного состояния 

+ - + + - - - 

1.2 Уменьшение концентрации борной кислоты в 
теплоносителе первого контура вследствие нарушений в 
работе технологических систем или отказа 
оборудования1 

- - - - - - - 

2. Уменьшение массы теплоносителя первого контура 
2.1 Разрыв трубопровода планового или ремонтного 
расхолаживания 

- - - + + - 93.8 

2.2 Течь из первого контура за пределы защитной 
оболочки в системе продувки-подпитки 

   + +   

2.3 Течь из первого контура за пределы защитной 
оболочки при разрыве импульсной трубки 

- - - + + - - 

3. Увеличение давления («переопрессовка») первого контура 
3.1 Непреднамеренное включение насосов САОЗ ВД - - - - - + - 
3.2 Непреднамеренное закрытие арматуры на 
трубопроводе продувки в системе продувки-подпитки 
первого контура 

- - - - - + - 

3.3 Непреднамеренный впрыск из ГЕ САОЗ - - - - - + - 
3.4 Непреднамеренное включение групп 
электронагревателей КД 

- - - - - + - 

4. Уменьшение теплоотвода от активной зоны реактора вследствие ухудшения циркуляции 
теплоносителя первого контура 
4.1 Нарушение циркуляции теплоносителя вследствие 
избыточного дренирования первого контура 

- - - + - - - 

5. Уменьшение теплоотвода от активной зоны реактора вследствие отказов в обеспечивающих 
системах 
5.1 Потеря электроснабжения потребителей переменного 
тока 

- - - + - - - 

6. Уменьшение теплоотвода от активной зоны реактора вследствие отказов в оборудовании 
6.1 Отключение насоса САОЗ НД, работающего в 
режиме планового или ремонтного расхолаживания 

- - - + - - - 

6.2 Потеря расхода техводы через теплообменник САОЗ, 
работающий в режиме планового или ремонтного 
расхолаживания 

- - - + - - - 

                                                
1 ИС оценено по отношению к критерию, подтверждающему достаточность времени, необходимого для принятия решения оператором [54]. 
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Исходное событие Критерии приемлемости 
TUO2 hUO2 KЭФФ IIПП Dэфф PT1 ТАЗ 

ТUO2 – Максимальная температура топлива 
hUO2 – Максимальная радиально усредненная энтальпия топлива 
KЭФФ – Эффективный коэффициент размножения нейтронов 
IIПП – Максимальный проектный предел повреждения твэл 
DЭФФ – Значение эффективной дозы 
PT1 – Давление первого контура не должно превышать значения допускаемого давления при 
разогреве и расхолаживании энергоблока 
ТАЗ – Температура теплоносителя в активной зоне реактора 
+ – Критерий приемлемости оценен качественно и выполняется 
-  Критерий приемлемости не используется 

3.5.4.3.5 Узагальнені результати аналізу ВП ПНЕ та ПА при поводженні 
з паливом і радіоактивними відходами 

У даному розділі наведені стислі результати аналізу вихідних подій при 
поводженні зі свіжим і відпрацьованим паливом та РАВ. 

Для всіх ВП, де використовується критерій по температурі оболонок твелів, 
максимальна температура зовнішньої поверхні оболонок твелів не перевищила 350°C. 
Згідно з результатами розрахунків, найбільш несприятливі наслідки з погляду 
температури оболонок твелів виникають при ВП «Разрыв трубопровода системы 
охлаждения БВ отработавшего топлива». Максимальна температура оболонки 
найбільш навантаженого твела склала 105°С. Таким чином, експлуатаційна межа 
ушкодження твелів для даної вихідної події не порушується. 

Критерій прийнятності по температурі теплоносія в басейні витримки 
розглядався тільки для ВП «Ухудшение теплоотвода от БВ вследствие отключения 
насосов в системе охлаждения БВ». Розрахунки показують, що при консервативному 
розгляді даної ВП, за 30 хв перехідного процесу максимальна температура теплоносія 
на виході із БВ становить 97°С. 

Стосовно критерію прийнятності за напрямком «міцність конструкцій» виконані 
аналізи для ВП: 

 падіння касети відпрацьованого палива в реактор на активну зону й на 
головки касет у БВ відпрацьованого палива; 

 падіння чохла зі свіжими касетами в БВ відпрацьованого палива й 
випадання касет із чохла; 

 падіння гідрозатвора в БВ відпрацьованого палива; 
 ушкодження паливної збірки перевантажувальною машиною; 
 падіння контейнера з відпрацьованим паливом; 
 падіння плит перекриття в БВ; 
 падіння пенала в БВ. 

Через порушення даного критерію для ВП «Падение кассеты отработавшего 
топлива в реактор на активную зону и на головки кассет в БВ отработавшего топлива» і 
ВП «Падение гидрозатвора в БВ отработавшего топлива» виконано аналізи даних 
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вихідних подій стосовно ядерної безпеки й радіаційних наслідків. Для інших ВП 
критерій «міцність конструкцій» не порушується, тому подальших аналізів виконувати 
не потрібно. 

Для всіх ВП критерій прийнятності з ядерної безпеки не порушується, 
підтримується величина ефективного коефіцієнта розмноження нейтронів не вище 0.95. 

Для всіх ВП критерій прийнятності по дозовим критеріям не порушується: 
 максимальна ефективна доза опромінення всього тіла за рахунок 

зовнішнього й внутрішнього опромінення становить 6.87 мЗв для 
ВП «Падение гидрозатвора в БВ отработавшего топлива»; 

 максимальна ефективна доза опромінення щитовидної залози становить 
18.5 мГр для ВП «Падение гидрозатвора в БВ отработавшего топлива»; 

 максимальна ефективна доза на відкриті ділянки шкіри становить 133 мГр 
для ВП «Падение гидрозатвора в БВ отработавшего топлива». 

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що в результаті 
виникнення розглянутих представницьких аварій, викид радіоактивних речовин у 
навколишнє середовище не перевищить гранично припустимих значень. Не 
перевищення гранично припустимих рівнів скидів радіоактивних речовин у 
навколишнє середовище гарантує не перевищення доз опромінення населення, що 
проживає в зоні спостереження. 

Узагальнені результати аналізу ВП ПНЕ та проектних аварій при поводженні з 
паливом і радіоактивними відходами  представлені в Табл. 3.10. 

Табл. 3.10 – Зведені результати аналізу ВП ПНЕ проектних аварій при поводженні з 
паливом і радіоактивними відходами 

Исходное событие Критерии приемлемости 
ЭП ТБВ KЭФФ DЭФФ ПС 

1.Потеря охлаждающей воды в БВ 
1.1 Разрыв трубопровода системы охлаждения БВ 
отработавшего топлива 

105 - 0.94749 
±0.00025 

+ - 

1.2 Ухудшение теплоотвода от БВ отработавшего 
топлива вследствие отключения насосов в системе 
охлаждения БВ 

- 97 + + - 

1.3 Непреднамеренное дренирование БВ + - + + - 
1.4 Течь из БВ отработавшего топлива + - + + - 
2. Повреждение отработавшего топлива во время перегрузки 
2.1. Падение кассеты отработавшего топлива в 
реактор на активную зону и на головки кассет в БВ 
отработавшего топлива 

- - + + + 

2.2. Падение чехла со свежими кассетами в БВ 
отработавшего топлива и выпадение кассет из чехла - - + + - 

2.3. Падение контейнера с отработавшим топливом - - + + - 
2.4. Повреждение топливной сборки перегрузочной 
машиной - - + + - 

3. Падение тяжелых предметов в БВ 



 

ДП НАЕК Южно-Українська АЕС. Енергоблок №3. 

ЗППБ. «Комплексний аналіз безпеки» 

ВП ЮУАЕС 

ОППБ.3.0039.00 стор.102 

Исходное событие Критерии приемлемости 
ЭП ТБВ KЭФФ DЭФФ ПС 

3.1. Падение гидрозатвора в БВ отработавшего 
топлива 

- - + + + 

3.2. Падение пенала в БВ - - + + + 
3.3. Падение плит перекрытий в БВ - - + + + 
4. ИС при обращении с радиоактивными отходами 
4.1 Разрыв трубопровода подачи технологических 
сдувок на очистку в системе технологических сдувок 
реакторного отделения 

- - - + - 

4.2 Разрыв трубопровода в системе азота и газовых 
сдувок 

- - - + - 

4.3 Нарушение целостности бака кубового остатка 
емкостью 200 м3 в системе жидких радиоактивных 
отходов 

- - - + - 

4.4 Разрыв трубопровода подачи кубового остатка от 
выпарных установок СВО-3 и СВО-7 

- - - + - 

ЭП –  эксплуатационный предел по максимальной температуре оболочек твэл 
ТБВ  – температура теплоносителя в бассейне выдержки 
KЭФФ – эффективный коэффициент размножения нейтронов 
DЭФФ – значение эффективной дозы 
ПС – предельное состояние (критерии, используемые при анализах по направлению 
«прочность конструкций») 
+ – Критерий приемлемости оценен качественно и выполняется 
-  Критерий приемлемости не используется 

3.5.4.3.6 Аналіз ядерної безпеки вузла свіжого палива 
Вузол свіжого палива (далі – ВСП) відноситься до потенційно небезпечних 

систем, у яких може перебувати значна кількість ядерного палива, яка у кілька разів 
перевищує кількість палива, завантаженого в активну зону реактора. З точки зору 
ядерної безпеки, фактором, що впливає на безпеку цих систем, є зменшена кількість 
захисних бар'єрів для палива, що перебуває в ВСП у порівнянні з паливом, що 
перебуває в активній зоні реактора. Виникнення СЛР є найнебезпечнішим наслідком 
ВП, яке може викликати найбільше ушкодження палива, а також опромінення 
персоналу й населення. 

Таким чином, аварії в цих системах потенційно можуть бути навіть більш 
небезпечними, ніж аварії у реакторі. 

При розробці переліку ВП для систем поводження з паливом розглядалися ті ВП, 
які важливі з погляду ядерної безпеки, тобто, такі, які можуть привести до виникнення 
критичності. СЛР може носити лавиноподібний (підривний) характер або 
характеризуватися малим часом протікання, що ускладнює або навіть виключає 
втручання в цей процес. Тому при аналізі ядерної безпеки метою є не визначення часу 
наявного для організації протидії можливим негативним наслідкам, а відповідь на 
запитання - може чи ні при прийнятих в аналізі вихідних умовах виникнути СЛР. 

Можливі два типи сценаріїв, пов'язаних з можливістю виникнення критичності: 
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 досягнення критичності без порушення геометрії й цілісності палива. 
Можливість виникнення критичності в цих аваріях досліджується шляхом 
аналізу умов оптимальної затримки нейтронів. 

 досягнення критичності в результаті зміни геометрії й цілісності палива. 
Аналіз цього типу аварій або проводиться на підставі результатів 
міцнісного аналізу, або результати аналізу критичності зі зміною геометрії 
й цілісності палива можуть використовуватися, як вихідні дані для 
міцнісного аналізу. 

Аналіз ядерної безпеки завжди виконується з використанням стаціонарних або 
квазістаціонарних вихідних умов, оскільки ціль цього аналізу – визначення можливості 
виникнення СЛР при заданих умовах. Фактично, при аналізі ядерної безпеки термін 
«СЛР» використовується як критерій оцінки, а не вихідна подія. 

Основним критерієм ядерної безпеки для систем зберігання й поводження з 
ядерним паливом є вимога ПНАЭ Г-14-029-91 [96], згідно з яким коефіцієнт 
розмноження нейтронів повинен задовольняти умові kефф< 0.95 при нормальних умовах 
експлуатації й при проектних аваріях з врахуванням консервативно обраних 
початкових і граничних умов, технологічних і експлуатаційних допусків. 

Аналіз ядерної безпеки ВСП наведено в книзі 2 аналізу проектних аварій ФБ-5 
[51]. 

При моделюванні ВПА, пов'язаних з порушенням НУЕ, розрахунки проводилися 
за наступними основними напрямками: 

 розрахунки критичності ВСП при зміні сповільнюваних властивостей 
середовища, які моделювалися шляхом зміни ефективної щільності водо- 
повітряної суміші в ВСП (визначення оптимальних умов уповільнення 
нейтронів); 

 розрахунки критичності ВСП при затопленні ВСП водою зі зміною рівня 
води. При цьому використовувалося номінальне значення щільності води, 
що становить 1 г/см3; 

 розрахунки зміни критичності ВСП при підвищенні температури 
(пожежа); 

 аналіз зміни критичності ВСП при зміні розташування свіжого палива 
внаслідок падіння предметів, руйнування будівельних конструкцій або 
помилки персоналу. 

ВСП моделювався на повне завантаження свіжим паливом. У тому числі 
моделювалося повне завантаження чохлів для свіжих касет і заповнювалися паливом 
чохли для ІТВЗ, оскільки вони можуть використовуватися для зберігання ТВЗ. 

Для обґрунтування ядерної безпеки при поводженні із ТВЗ компанії 
«Westinghouse» [50] для енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС  використаний підхід, 
заснований на порівняльному аналізі розмножувальних властивостей свіжої ТВЗА й 
ТВЗ-W максимального збагачення. 

На підставі проведеного аналізу з використанням консервативних розрахункових 
моделей і граничних умов зроблені наступні висновки: 
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1. При НУЕ розглянута модель вузла свіжого палива є глибоко подкритичною. 
Зокрема, при повному завантаженні ВСП паливом ТВЗА, коефіцієнт розмноження 
нейтронів становить kефф≈0.6. 

2. При зберіганні касет ТВЗА в ВСП умови оптимального уповільнення 
нейтронів спостерігаються при заповненні водою контейнерів і відсутності води в 
іншому об'ємі ВСП. При обліку влучення води в 9 контейнерів зі свіжим ядерним 
паливом, коефіцієнт розмноження нейтронів ВСП не перевищить значення 0.95, і 
складе: 

Kефф= 0.94578 ± 0.00014 
3. При влученні води в сховище із ТВЗА й підйомі її рівня за умови наявності 

води не більш, ніж в 9-ти контейнерах, порушення критерію kефф < 0.95 не 
спостерігається. 

4. Зсув свіжих касет ТВЗА в чохлі до двох центральних касет при зміні 
щільності водо-повітряної суміші в діапазоні 01 г/см3 приводить до підвищення 
ефективного коефіцієнта розмноження нейтронів не більше ніж на 0.02. 

5. Аналіз транспортно-технологічних операцій з контейнером, завантаженим 
касетами ТВЗА й утримуючим воду, показав, що порушення критерію kефф<0.95 в ВСП 
не відбувається. 

6. При зберіганні касет зі збагаченням 4.4% без врахування вигоряючого 
поглинача ядерна безпека забезпечується при розміщенні 12 касет по периферії чохла. 
Результати аналізу з урахуванням наявності в розглянутих ТВЗ вигоряючого поглинача 
як фактора безпеки (що не суперечить ПНАЭ Г-14-029-91 [96]), дозволяють зробити 
висновок, за яким при завантаженні чохла 18-ю касетами необхідний НПА рівень 
підкритичності забезпечується. 

7.  При зберіганні перспективної ТВЗ із максимальним збагаченням 4.95% в 
ВСП при умовах оптимального уповільнення нейтронів спостерігається порушення 
критерію ядерної безпеки kефф<0.95 при щільності водо-повітряної суміші в ВСП 
0.2 г/см3, а при заповненні водою всіх контейнерів і відсутності води в іншому об'ємі 
ВСП, можливе виникнення критичності. Таким чином, впровадження палива високого 
збагачення потребує перегляду схем розміщення свіжого палива в ВСП АЕС України. 
Даний аналіз є попереднім і вимагає уточнення на основі уточнення даних конструкції 
ТВЗ. 

8.  При падінні технологічного обладнання або будівельних конструкцій на 
контейнери й чохли, завантажені ядерним паливом, можливе формування критичної 
конфігурації з палива й води. Для запобігання СЛР маса розсипаного палива ТВЗА не 
повинна перевищувати 14% [37]. 

Для ТВЗ компанії «Westinghouse» на підставі виконаного аналізу [50] і 
порівняльної оцінки характеристик збірок показано, що обґрунтування ядерної безпеки 
при поводженні із ТВЗ-W, наведене в [53], застосовне до ТВЗ-WR і підтверджує ядерну 
безпеку при поводженні із ТВЗ-WR на ЮУАЕС. 

3.5.4.4 Аналіз запроектних аварій 
Аналіз ЗПА в рамках ЗППБ виконаний шляхом актуалізації існуючих матеріалів 

раніше виконаного АЗПА [54]. У рамках розробки АЗПА виконаний аналіз змін, що 
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відбувся за звітний період, для цілей детерміністичного аналізу безпеки. Зміни, що 
впливають на АЗПА, відображені в розділах відповідних баз даних і враховані при 
моделюванні. 

При аналізі матеріалів ЗАБ енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС у частині АЗПА була 
виявлена необхідність виконання додаткових аналізів з метою дотримання вимог 
діючих Національних [1], [55] і міжнародних [21] НТД, а саме: 

 матеріали АЗПА ЮУАЕС-3 [54] не містять аналізу радіаційних наслідків 
запроектних аварій; 

 матеріали АЗПА ЮУАЕС-3 [54] не містять результати аналізу 
запроектних аварій для вузла свіжого палива й басейну витримки 
відпрацьованого ядерного палива. 

Для виконання вимог НТД, у рамках ППБ були виконані аналізи: 
 радіаційних наслідків запроектних аварій; 
 розрахункові аналізи відібраних сценаріїв ЗПА для БВ ВЯП; 
 аналіз запроектних аварій для вузла свіжого палива; 
 розрахункові аналізи відібраних сценаріїв ЗПА для стану РУ з 

розущільненим першим контуром. 
З використанням актуалізованої комп'ютерної моделі енергоблоку №3 ВП 

ЮУАЕС для коду RELAP5 були виконані повторно аналізи для наступних 
розрахункових сценаріїв: 

 Знеструмлення усіх секцій нормального електропостачання з відмовою 
ФБ «Забезпечення електропостачання» без відновних дій оперативного 
персоналу»: 
 аналіз ефективності реалізації процедури «скидання-підживлення» 

(підживлення від САОЗ ВТ, скидання за рахунок відкриття 
контрольного ЗК КТ); 

 аналіз ефективності реалізації процедури «скидання-підживлення» 
(підживлення від одного каналу ТК, скидання за рахунок відкриття 
YR); 

 аналіз ефективності організації підживлення ПГ від ДЖЕН. 
 Перехідні процеси і спеціальні ініціатори з відмовою ФБ «відведення 

тепла по другому контуру»: 
 втрата основної живильної води з відмовою підживлення ПГ без 

урахування дій оперативного персоналу; 
 повна втрата живильної води з діями оператора по декомпресії 

першого контуру шляхом відкриття контрольного ІЗП КТ і системи 
аварійного газовидалення; 

  втрата живильної води ПГ з діями оператора по відновленню одного 
АЖЕН.  
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 Результати аналізу ЗПА «Повна втрата живильної води без 
спрацьовування аварійного захисту з відмовою ФБ «Керування 
реактивністю»: 
 базовий сценарій ВП «Повна втрата живильної води без 

спрацьовування аварійного захисту з відмовою ФБ «Керування 
реактивністю»; 

 розрахунковий сценарій №1 з діями оператора по відкриттю клапанів 
системи аварійного газовидалення з реактора і контрольного клапана 
ІЗП КТ; 

 розрахунковий сценарій №2 з діями оператора по відновленню одного 
АЖЕН. 

 Великі течі 1-го контуру з відмовою ФБ «Підтримка запасу теплоносія 
першого контуру в діапазоні високих тисків та управління реактивністю»: 
 «Теча першого контуру в результаті гільйотинного розриву ГЦТ з 

відмовою САОЗ ВТ, ГЄ і 2/3 каналів САОЗ НТ» без втручання 
оперативного персоналу; 

 «Теча першого контуру в результаті гільйотинного розриву ГЦТ з 
відмовою САОЗ ВТ, ГЄ і 2/3 каналів САОЗ НТ з відновленням 
працездатності двох ГЕ через 60 секунд після початку аварії»; 

 «Теча першого контуру в результаті гільйотинного розриву ГЦТ з 
відмовою САОЗ ВТ, ГЄ і 2/3 каналів САОЗ НТ з відновленням 
працездатності двох ГЄ через 360 секунд з початку аварії»; 

 «Теча першого контуру в результаті гільйотинного розриву ГЦТ з 
відмовою САОЗ ВТ, ГЄ і 2/3 каналів САОЗ НТ при знеструмленні 
енергоблоку». 

 Великі течі 1-го контуру з відмовою функцій підтримки запасу теплоносія 
1-го контуру і забезпечення тривалого відводу залишкових тепловиділень 
по 1-му контуру: 
 «Теча першого контуру в результаті гільйотинного розриву ГЦТ з 

відмовою 2-х каналів САОЗ ВТ і усіх каналів САОЗ НТ» без втручання 
оперативного персоналу. 

 Теча з першого у другий контур Ду 100 мм з відмовою ФБ «Відведення 
тепла по другому контуру»:  
 «Теча з першого у другий контур Ду 100 мм з відмовою ФБ                             

«Відведення тепла по другому контуру» з урахуванням дій персоналу з 
управління аварійним процесом. 

Дані ВП були відібрані як найбільш представницькі ЗПА, для яких впровадження 
ядерного палива компанії «Westinghouse» може сильно вплинути на протікання аварії. 
Розрахункові аналізи з використанням актуалізованої комп'ютерної моделі енергоблоку 
№3 ВП ЮУАЕС (з урахуванням касет ТВЗ-WR) не показали істотних відмінностей від 
результатів попередніх обґрунтувань. 
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Виконані в рамках ППБ оцінки радіаційних наслідків сценаріїв ЗПА мають 
обмежений обсяг. За результатами виконання ППБ дане відхилення внесено в 
комплексний план впровадження заходів з підвищення безпеки енергоблоку №3 
ЮУАЕС. 

Аналіз ЗПА, що супроводжуються важким пошкодженням ядерного палива, 
ґрунтується на результатах, отриманих під час розробки та впровадження керівництв з 
управління важкими аваріями (КУВА), в рамках яких виконано: 

 аналіз вразливості енергоблока в умовах важких аварій і розробку 
попереднього переліку стратегій з управління важкими аваріями; 

 аналітичне обґрунтування цих стратегій та оцінка радіаційних наслідків 
 розробку безпосередньо самих процедур КУВА та їх технічних 

обґрунтувань. 
Для енергоблока №3 ЮУАЕС роботи з розробки та впровадження КУВА 

виконано шляхом адаптації відповідних матеріалів пілотного енергоблока (№1 ЗАЕС) 
за результатами оцінки їх застосовності на підставі аналізу відмінностей між цими 
енергоблоками. Більш детальний опис обсягів, методології та результатів аналізу 
важких аварій представлено в [57]. 

За результатом розробки КУВА було визначено перелік окремих 
загальногалузевих питань [134], які потребують подальших детальних досліджень з 
метою вдосконалення протиаварійної документації. Основні з цих питань стосуються 
необхідності: 

 визначення й обґрунтування критеріїв переходу від ІЛА РУ до КУВА для 
станів енергоблоку №3 ЮУАЕС з ущільненим реактором, від ІЛАЗР і 
ІЛАБВ до КУВА для станів енергоблоку №3 ЮУАЕС з ущільненим та 
розущільненим реактором; 

 оцінка радіаційних наслідків важких аварій для майданчика ВП ЮУАЕС; 
 визначення фактичного хімічного складу бетону приміщень ГО 

енергоблоку №3 ЮУАЕС; 
 поглибленого аналізу аварійних феноменів важких аварій (дослідження 

можливості виникнення критичності, визначення граничної концентрації 
борної кислоти, дослідження переміщення розплаву і його властивостей і 
т.д.); 

 перегляду і обґрунтування пріоритету вибору керівництв з керування ВА 
після монтажу АКВП ПАМС; 

 аналізу можливості керування енергоблоком при тривалому (більш 5 діб) 
знеструмленні АЕС із незапуском ДГ; 

 аналізу можливості ручної локалізації ГО. 
Вирішення цих питань заплановано в рамках робіт за «Программой работ по 

анализу аварийных феноменов тяжелых аварий» ПМ-Т.0.41.414-15 [157] і «План-
графиком устранения несоответствий между составляющими комплекта 
противоаварийной документации на энергоблоках ОП АЕС ГП «НАЕК «Енергоатом». 
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Строки виконання перерахованих вище робіт визначаються ходом виконання 
окремих заходів КзПБ, доопрацювання КУВА пілотних енергоблоків №1 ЗАЕС і №1 
ЮУАЕС, включаючи модернізацію ПМТ і усунення невідповідностей між складовими 
комплекту протиаварійної документації. 

3.5.4.5 Рекомендації з керування ЗПА 
Рекомендації розроблено для тих ЗПА, які при розробці переліку ЗПА були 

відібрані для виконання детального аналізу в рамках розробки глави ЗАБ «Анализ 
запроектных аварий» енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС [57]. При цьому в наведених 
рекомендаціях виконується оцінка впливу модернізацій систем і обладнання 
енергоблоку на ефективність виконуваних оперативним персоналом протиаварійних 
заходів. Рекомендації з керування ЗПА наведені в [56]. 

Виконані аналізи показали, що проведені модернізації в значній мірі збільшують 
надійність реалізації протиаварійних дій оперативного персоналу для широкого 
спектра запроектних аварій.  

На підставі результатів аналізу ЗПА з відібраного переліку розроблені 
рекомендації із запобігання важкого пошкодження активної зони. Результати розробки 
рекомендацій з керування ЗПА показують, що для більшості ЗПА існують ефективні 
стратегії по запобіганню важкого пошкодження активної зони. Для ряду аварійних 
процесів відсутні ефективні методи запобігання важкого пошкодження АкЗ (у зв’язку з 
малим запасом часу до пошкодження АкЗ), або стратегії керування ЗПА зводяться до 
відновлення обладнання, що відмовило. До таких ЗПА відносяться: 

 Великі течі 1-го контуру з відмовою функції підтримки запасу теплоносія 
в діапазоні високих і середніх тисків; 

 Течі 1-го контуру з відмовою активних САОЗ (САОЗ ВТ і САОЗ НТ); 
 Течі з 1-го у 2-й контур з відмовою функції ізоляції аварійного ПГ і 

керування тиском першого контуру; 
 Знеструмлення всіх секцій нормального електропостачання з відмовою 

функції забезпечення надійного електропостачання (повне знеструмлення 
енергоблоку з не запуском дизель-генераторів); 

 Течі першого контуру за межі ГО з відмовою функції ізоляції течі; 
 Розрив корпуса реактора. 

Для ЗПА з важким пошкодженням ядерного палива визначено засоби та дії 
персоналу, що спрямовані на збереження цілісності герметичного огородження, як 
останнього бар'єру на шляху розповсюдження радіоактивних речовин та іонізуючого 
випромінювання в навколишнє середовище, та пом'якшення наслідків таких аварій  
[243], [244]. 

3.5.5 Узагальнюючі висновки з аналізу ФБ-5 «Детерміністичний 
аналіз безпеки» 

За результатами виконаної періодичної переоцінки безпеки по ФБ-5 
«Детерміністичний аналіз безпеки енергоблоку» було підтверджено, що на 
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сьогоднішній день для енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС виконаний всебічний поглиблений 
аналіз безпеки з використанням сучасних методологій детерміністичного аналізу. 

Результати виконаних розрахунків ВП ПНЕ та ПА показали, що протягом 
перехідних режимів, викликаних вихідними подіями які аналізуються, порушень 
прийнятих критеріїв прийнятності не відбувається, тобто, виконуються основні 
принципи безпеки, реалізовані в проекті АЕС. 

На підставі результатів аналізу ЗПА [56] були розроблені рекомендації із 
запобігання важкого пошкодження ядерного палива, які враховані у відповідних 
інструкціях з ліквідації аварій та аварійних ситуацій [246]-[249]. Дії персоналу з 
пом'якшення наслідків важких аварій передбачені впровадженими на енергоблоці №3 
ЮУАЕС керівництвами з управління важкими аваріями [243], [244]. 

За результатами виконаної оцінки фактора ФБ-5 [18] виявлені окремі питання, 
які потребують вирішення, для чого заплановані відповідні заходи. Перелік цих заходів 
представлено в таблиці 5.1 цього документа. 

Слід зазначити планомірне підвищення безпеки й надійності енергоблока у 
зв'язку з реалізацією заходів КзПБ, спрямованих на усунення дефіцитів безпеки й 
відхилень від вимог українських нормативних документів і міжнародних стандартів з 
ЯРБ. При цьому особливу увагу на енергоблоці №3 ВП ЮУАЕС було приділено 
питанням забезпечення аварійного енергопостачання окремих систем і всього 
енергоблоку в аварійних ситуаціях, пов'язаних із втратою електроживлення власних 
потреб, функції безпеки «Забезпечення надійного електропостачання». Так само, слід 
зазначити модернізацію систем захисту від перевищення тиску першого й другого 
контурів, що значно розширить можливості оперативного персоналу в частині 
виконання функцій «Керування тиском першого контуру», «Керування тиском другого 
контуру». 

3.6 Фактор безпеки № 6 «Імовірнісний аналіз безпеки» 

Даний розділ сформований на підставі матеріалів звіту фактору безпеки №6 [6]. 

Основною метою аналізу даного фактора є: 
 визначення того, що існуючі імовірнісні оцінки безпеки коректно 

враховують, як проектні характеристики споруджень, систем і елементів 
енергоблоку, так і зміни, пов'язані зі: 
 зміною проекту внаслідок модернізації; 
 зміною природних і техногенних характеристик району розташування 

АЕС; 
 удосконаленням регулюючих вимог по безпеці АЕС; 
 удосконаленням методології аналізу безпеки АЕС, включаючи аналіз 

проектних і запроектних аварій; 
 накопиченням досвіду експлуатації однотипних блоків; 
 появою нових науково-технічних даних; 



 

ДП НАЕК Южно-Українська АЕС. Енергоблок №3. 

ЗППБ. «Комплексний аналіз безпеки» 

ВП ЮУАЕС 

ОППБ.3.0039.00 стор.110 

 порівняння отриманих результатів ІАБ із критеріями безпеки, прийнятими 
в чинних нормативних документах; 

 демонстрація того, що виявлені в результаті імовірнісних аналізів 
недоліки враховані в заходах, спрямованих на підвищення безпеки 
енергоблоку; 

 визначення того, що результати імовірнісних оцінок безпеки враховані 
при розробці керівництв з керування запроектними аваріями. 

3.6.1 Підходи й обсяг аналізу фактору «Імовірнісний аналіз безпеки» 
Обсяг робіт, методологія аналізу й структура ФБ-6 [6] відповідає вимогам, 

установленим у документі [14]. 
ІАБ виконаний з урахуванням наступних факторів: 

 критерії: 
 частота плавлення активної зони; 
 частота граничного аварійного викиду. 

 джерела радіоактивних речовин: 
 активна зона; 
 басейн витримки; 
 інші. 

 вихідні події аварії: 
 внутрішні ВПА; 
 внутрішні екстремальні впливи; 
 зовнішні екстремальні впливи. 

 стан енергоблоку: 
 РУ на потужності; 
 РУ на зниженій потужності; 
 РУ в стані зупину. 

Обсяг аналізу ІАБ-1 включає: 
 аналіз ВПА; 
 моделювання аварійних послідовностей; 
 моделювання функціональних / системних дерев відмов; 
 базу даних з надійності обладнання й персоналу; 
 розрахунки / аналіз результатів. 

ІАБ-2 містить у собі наступні завдання: 
 інтерфейс між ІАБ 1-го й 2-го рівнів; 
 аналіз міцнісних характеристик ГО; 
 аналіз уразливості ГО; 
 аналіз дерев подій ГО; 
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 кількісна оцінка, аналіз і інтерпретація результатів. 
Усі розрахунки оновленої імовірнісної моделі енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС  

були виконані із застосуванням розрахункового коду Riskspectrum, що є інтегральною 
системою оцінки ризику й офіційним програмним забезпеченням проекту. Код 
Riskspectrum входить в «Перелік дозволених до використання в ДП «НАЕК 
«Енергоатом» розрахункових кодів для обґрунтування безпеки ядерних установок». 

У рамках ЗППБ виконано відновлення аналізів зврахування повного спектру 
вихідних подій у ІАБ енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС для всіх регламентних станів 
реакторної установки й басейну витримки [58]. 

Відновлення ІАБ виконане з урахуванням модернізацій і замін обладнання, 
передбачених до реалізації в період до 31.12.2017, а також з урахуванням оновлених 
баз даних з надійності обладнання й баз даних частот ВПА, актуалізованих за станом 
на 31.12.2017. 

У рамках розробки ФБ №6 для енергоблоку №3 ВП ЮАЕС [6] оновлені наступні 
аналізи: 

 ІАБ-1 РУ ВВП усіх ЕС; 
 ІАБ-1 РУ ВЗ усіх ЕС; 
 ІАБ-1 РУ ВП усіх ЕС; 
 ІАБ-1 РУ ЗЕВ усіх ЕС; 
 ІАБ-1 БВ ВВП усіх ЕС; 
 ІАБ-1 БВ ВЗ усіх ЕС; 
 ІАБ-1 БВ ВП усіх ЕС; 
 ІАБ-1 БВ ЗЕВ усіх ЕС; 
 ІАБ-2 РУ ВВП усіх ЕС; 
 ІАБ-2 РУ ВП усіх ЕС; 
 ІАБ-2 РУ ВЗ усіх ЕС; 
 ІАБ-2 РУ ЗЕВ усіх ЕС, 
 ІАБ-2 БВ ВВП усіх ЕС; 
 ІАБ-2 БВ ВП усіх ЕС; 
 ІАБ-2 БВ ВЗ усіх ЕС; 
 ІАБ-2 БВ ЗЕВ усіх ЕС. 

3.6.2 Нормативна база стосовно до даного фактору 

 НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації 
енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення 
періодичної переоцінки безпеки» [16]; 

 СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007 «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної 
переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» [14]; 

 НП 306.2.162-2010 «Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій» [55]; 
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 Руководящий документ «Требования к содержанию отчета по анализу 
безопасности действующих на Украине энергоблоков АЭС с реакторами 
типа ВВЭР» [1]; 

 № SSG-25 Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants [15]. 

3.6.3 Метод оцінки 
При виконанні аналізу фактору застосовувався метод експертної оцінки на 

основі порівняльного аналізу за якісними критеріями й критеріальна оцінка за 
кількісними імовірнісними показниками безпеки (ЧПАЗ, ЧГАВ). 

3.6.4 Критерії оцінки 
Відповідно до п. 4.1 НП 306.2.141-2008 [13] АЕС задовольняє вимогам безпеки, 

якщо в результаті прийнятих у проєкті технічних і організаційних заходів досягнута 
базова мета безпеки. Критеріями безпеки для діючих енергоблоків АЕС є: 

 неперевищення оцінного значення частоти важкого пошкодження 
активної зони, рівного 10-4 на реактор у рік. Необхідно прагнути до того, 
щоб оцінне значення частоти такого пошкодження не перевищувало 10-5 
на реактор у рік; 

 неперевищення значення частоти граничного аварійного викиду 
радіоактивних речовин у навколишнє середовище для діючих блоків АС 
установлюється на рівні не більш 10-5 на реактор у рік. При цьому слід 
прагнути до досягнення показника не більш 10-6 на реактор у рік. 

Результати ІАБ були зіставлені з імовірнісними критеріями безпеки, 
визначеними в НП 306.2.141-2008 [13]. 

3.6.5 Результати оцінки ФБ-6 «Імовірнісний аналіз безпеки» 
Детально результати виконаних ІАБ представлені у звіті з ФБ-6 [6]. 

3.6.5.1 ІАБ 1 рівня 
У рамках відновлення ІАБ РУ 1 рівня для повного спектру вихідних подій у всіх 

експлуатаційних станах енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС виконані наступні аналізи [59]: 
 ІАБ РУ 1-го рівня внутрішніх ВПА; 
 ІАБ РУ 1-го рівня внутрішніх затоплень; 
 ІАБ РУ 1-го рівня внутрішніх пожеж; 
 ІАБ РУ 1-го рівня зовнішніх екстремальних впливів. 

Інтегральне значення частоти пошкодження активної зони для ІАБ першого 
рівня становить 4.70E-05 1/рік. Дане значення задовольняє імовірнісним критеріям 
безпеки, встановленим в НП 306.2.141-2008 [13]. 

Найбільш істотний внесок в інтегральну ЧПАЗ вносять внутрішні вихідні події із 
внеском у ЧПАЗ 58.5% і внутрішні затоплення – із внеском 26,6%. 
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3.6.5.2 ІАБ-1 БВ 
Розрахункове значення інтегральної частоти пошкодження палива становить 

3.58E-07 1/рік. У чинних нормативних документах відсутній показник 
частотипошкодження палива в басейні витримки відпрацьованого палива, тому можна 
констатувати тільки те, що дана величина значно нижче нормативного цільового 
показника з пошкодження палива для діючих АЕС – 1.0Е-04 на реактор у рік. 

Максимальним вкладником в інтегральну ЧПП є виникнення зовнішніх 
екстремальних впливів (внесок 88,17%). Мінімальний внесок вносять внутрішні 
затоплення – 0.08%. 

3.6.5.3 ІАБ 2 рівня 
Відповідно до поставлених цілей роботи, визначені основні вкладники в ЧГАВ і 

виконана кількісна оцінка ЧГАВ. 
Розрахункове значення інтегральної частоти граничного аварійного викиду для 

ІАБ-2 РУ становить 6.51E-06 1/рік. Відповідно до положень НП 306.2.162-2010 [55] 
«Критеріями безпеки для діючих енергоблоків АС є неперевищення значення частоти 
граничного аварійного викиду радіоактивних речовин у навколишнє середовище для 
діючих блоків АЕС установлюється на рівні не більш 10-5 на реактор у рік. При цьому 
слід прагнути до досягнення показника не більш 10-6 на реактор у рік». Таким чином, 
результати виконаної роботи задовольняють критеріям безпеки, встановленим у 
НП 306.2.162-2010 [55]. 

Найбільш істотний внесок в інтегральну ЧГАВ вносять внутрішні вихідні події із 
внеском у ЧГАВ 53.9% і внутрішні затоплення – із внеском 29.6%. 

В існуючих нормативних документах відсутні чітко певні границі по величині й 
составу викидів радіоактивних речовин, які б установлювали відповідність між 
поняттям «граничного аварійного викиду», використовуваним в НП 306.2.141-2008 
[13], і обмеженнями по опроміненню персоналу й населення, встановленими в НРБУ-
97 [22]. Проведення розрахунків частот стосовно виділених категорій викиду дозволяє 
нівелювати даний пробіл в існуючій нормативній базі при виконанні кількісної оцінки. 

При такому підході використання наявних у ІАБ 2-го рівня засобів моделювання 
й аналізу розвитку АП дозволяє розрахувати сумарну частоту реалізації для кожної 
встановленої категорії радіоактивних викидів. При цьому кількісна відповідність між 
характеристиками викиду кожної категорії й відповідними їм радіаційними наслідками 
не встановлюється (оскільки дане співвідношення залежить від безлічі факторів, які не 
входять в область досліджень у ІАБ 2 рівня – метеорологічні умови, особливості 
розташування майданчика АЕС і т.п.). На підставі аналізу порівняльних характеристик 
виділених категорій викидів і розрахунків частот реалізації для всіх категорій, 
визначається сумарна частота радіоактивних викидів для аварій, що супроводжуються 
важким ушкодженням активної зони й відмовою ГО. У консервативному наближенні, 
по цій величині можна судити про виконання встановлених в НП 306.2.141-2008 [13] 
критеріїв величини частоти граничного аварійного викиду радіоактивних речовин у 
навколишнє середовище. 

При виконанні категоризації радіоактивного викиду бралися до уваги наступні 
фактори, що суттєво впливають на величину радіоактивного викиду: 
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 наявність або відсутність умов для байпасування ГО; 
 виконання/відмова функції локалізації ГО; 
 чи супроводжується розвиток ВА пошкодженням корпуса реактора й 

виходом розплаву АкЗ у ГО; 
 працездатність спринклерної системи; 
 передбачуваний вид відмови ГО. 

Для порівняння із критерієм по частоті граничного аварійного викиду 
консервативно розглядається сумарне значення частот усіх категорій радіоактивних 
викидів, що поєднують АП з важким пошкодженням активної зони й відмовою ГО 
(категорій з RC2 по RC8), при цьому, категорія RC1 розглядається, як «успішне» 
протікання всіх послідовностей, у результаті чого не відбувається порушення 
цілісності ГО.  

Значення для всіх категорій викидів наведено в Табл. 3.11. 

Табл. 3.11 - Частоти виникнення викидів по кожній категорії викидів 

Категории 
выбросов 

Описание Частота, 
1/год 

RC1 Утечка через проектные неплотности ГО при тяжелых авариях. 4.49E-05 
RC2 Поздний отказ ГО (отказ бетонной шахты реактора).  2.82E-06 
RC3 Поздний отказ ГО. Спринклерная система работает в течение всего 

расчетного периода аварии. 
7.70E-07 

RC4 Поздний отказ ГО при отказе спринклерной системы. 3.55E-08 
RC5 Ранний отказ/нелокализация ГО. Спринклерная система работает в 

течение всего расчетного периода аварии. 
1.96E-07 

RC6 Ранний отказ/нелокализация ГО при отказе спринклерной системы. 4.66E-07 
RC7 Байпасирование ГО, вызванное течами из первого контура во 

второй с проектной работой ПСУ второго контура. 
1.83E-06 

RC7А Байпасирование ГО, вызванное течами из первого контура во 
второй с отказом в работе ПСУ второго контура. 

2.75E-07 

RC7В Байпасирование ГО, вызванное течами первого контура за пределы 
ГО. 

1.05E-07 

RC8 Поздний отказ ГО. Проплавление гермооблицовки 6.92E-09 
ЧПАВ Частота предельного аварийного выброса 6.51E-06 

 

Відсотковий вклад частот категорій викидів у ЧГАВ представлений на Рис. 3.2. 
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Рис. 3.2 Розподіл інтегральної ЧГАВ за категоріями викидів 
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3.6.6 Узагальнюючі висновки з аналізу ФБ-6 «Імовірнісний аналіз 
безпеки» 

Отримані в результаті кількісних розрахунків інтегральні значення ЧПАЗ і 
ЧГАВ для РУ повністю задовольняють імовірнісним критеріям безпеки, установленим 
в НП 306.2.141-2008 [13], а саме ЧПАЗ - 4.70E-05 < 1E-04 1/рік, і ЧГАВ - 6.51E-06 1/рік 
< 1E-05 1/рік. 

Відновлення ІАБ виконувалося, починаючи з моменту закінчення збору даних 
при розробці повного спектра вихідних подій у ІАБ енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС [58], 
що охоплює період з 01.01.2015 по 31.12.2017. В ході відновлення були зібрані й 
проаналізовані дані по відмовах/неготовності обладнання, аномальним подіям/ 
порушенням і модернізаціям АЕС за зазначений період. На підставі оновлених даних 
були перевизначені показники надійності обладнання, частоти вихідних подій, змінені 
логічні моделі дерев відмов та дерев подій. 

За результатами виконаної оцінки фактора ФБ-6 [6] виявлені проблемні питання 
за якими заплановані відповідні заходи щодо їх усунення. Перелік цих заходів 
представлено в таблиці 5.1 цього документа. 

За результатами імовірнісних оцінок визначений перелік заходів, спрямованих 
на підвищення рівня безпеки енергоблоку. Більшість проблем, виявлених у результаті 
імовірнісних аналізів, враховані в заходах, спрямованих на підвищення безпеки 
енергоблоку, передбачених у КзПБ [2]. 

3.7 Фактор безпеки № 7 «Аналіз впливу на безпеку енергоблока внутрішніх 
і зовнішніх впливів і подій» 

Даний розділ сформований на підставі матеріалів звіту з фактору безпеки №7 
[23]. 

Основною метою даного фактора безпеки є встановлення того, що при 
виникненні екстремальних подій техногенного й природного характеру забезпечується 
безпека енергоблоку. 

3.7.1 Нормативні вимоги, застосовні до ФБ-7 
Роботи із продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк 

регламентуються вимогами наступних документів: 
 НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації 

енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення 
періодичної переоцінки безпеки» [16]; 

 СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007 «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної 
переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» [14]; 

 НП 306.2.162-2010 «Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій» [55]; 
 № SSG-25 Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants [15]. 

3.7.2 Метод оцінки ФБ-7 
Для оцінки аналізу впливу на безпеку енергоблоку внутрішніх і зовнішніх подій 

використовуються детерміністичні й імовірнісні методи оцінки впливів. Загальна 
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методологія виконання аналізу внутрішніх і зовнішніх подій наведена в технічному 
керівництві [66]. 

При аналізі впливу внутрішніх пожеж і затоплень на енергоблоці №3 ВП 
ЮУАЕС використовувалася методологія, представлена в [60], [63], відповідно. Під час 
аналізу токсичних газів і вибухів використовувалася методологія, наведена в [64]. Під 
час аналізу падіння важких предметів, биття трубопроводів, запарювання, зрошення 
або розривів трубопроводів використана методологія, наведена в [66], [63]. 

В аналізі ЗЕВ використовувалася методологія, приведена в керівництвах 
МАГАТЕ [102], [103] і технічному керівництві [66]. 

3.7.3 Критерії оцінки ФБ-7 
За результатами аналізу ФБ-7 необхідно показати стійкість і безпеку 

енергоблоку до розглянутих внутрішніх і зовнішніх подій з урахуванням вимог діючих 
норм з ЯРБ. Результати аналізу внутрішніх і зовнішніх екстремальних впливів на 
енергоблок повинні бути співставленні з імовірнісними критеріями безпеки, 
встановленими регулюючим органом. Відповідно до п. 4.1 НП 306.2.141-2008 [13], 
АЕС відповідає вимогам безпеки, якщо в результаті прийнятих у проекті технічних і 
організаційних заходів досягнута базова мета безпеки. При оцінці ФБ-7 критеріями 
безпеки для енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС є: 

 неперевищення інтегрального оцінного значення частоти важкого 
пошкодження активної зони, рівного 10-4 на реактор у рік;   

 неперевищення інтегрального значення частоти граничного аварійного 
викиду радіоактивних речовин у навколишнє середовище, рівного 10-5 на 
реактор у рік. 

3.7.4 Результати оцінки ФБ-7 
Детально результати виконаної оцінки фактору представлені у звіті з ФБ-7 [23]. 
3.7.4.1 Перелік аналізованих подій 
Нижче наведений перелік аналізованих подій, який заснований на вимогах 

п. 6.3.3.1 СОУ Н ЯЭК 1.004:2007 [14] і розширений відповідно до переліку Розділу VІІ 
документа НП 306.2.214-2017 «Вимоги до періодичної переоцінки безпеки 
енергоблоків атомних станцій»:  

1) внутрішні:  
 пожежі, а також заходи, спрямовані на попередження, виявлення й 

гасіння пожеж; 
 затоплення, включаючи розбризкування й зрошення внаслідок роботи 

спринклерної системи або розривом трубопроводів; 
 викиди й осідання токсичних і/або корозійних газів і рідин; 
 вибухи; 
 вплив предметів, що летять; 
 падіння важких предметів; 
 биття трубопроводів; 
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 запарювання; 
 зрошення; 
 викиди гарячих і холодних газів і пари; 
 вібрація; 
 руйнування будівельних конструкцій; 
 електромагнітні й радіочастотні перешкоди; 
 втрата систем, що забезпечують (охолоджувальна вода, 

енергопостачання); 
 відсутність або низька потужність систем кондиціювання повітря. 

2) зовнішні: 
 повені й затоплення; 
 сильний вітер, урагани й смерчі; 
 метеорологічні впливи (екстремальні температури, високий рівень 

вологості, посуха, сніг, зледеніння, удари блискавки, гради); 
 сейсмічні впливи; 
 падіння літальних апаратів; 
 пожежі й вибухи; 
 токсичні й/або корозійні рідини й гази, інші забруднення, що попадають 

в організм людини при подиху; 
 сонячні бурі; 
 гідрогеологічні й гідрологічні впливи (екстремальні рівні ґрунтових вод); 
 вплив предметів, що летять; 
 біологічне забруднення; 
 електромагнітні й радіочастотні перешкоди; 
 вібрація; 
 втрата забезпечуючих систем (охолоджувальна вода, енергопостачання). 

Впливи предметів, що летять, виключені з докладного розгляду в звіті ФБ-7 [23]. 
Докладно аналіз впливу предметів, що летять, наведено в розділі 7.4.1.3 [104] і 
включає: 

 виявлення джерел, що мають достатню енергію для виникнення 
предметів, що летять; 

 визначення приміщень, у яких розташовуються можливі джерела 
предметів, що летять, представляють певну небезпеку для розташованих 
у цих приміщеннях систем важливих для безпеки й систем безпеки; 

 оцінювання ймовірності виникнення предметів, що летять, і аналіз 
впливу. 

За результатами проведення аналізу показана мала імовірність виникнення 
предметів, що летять, і відзначено, що в одиничних випадках можливого їхнього 
виникнення безпека роботи енергоблоку забезпечена проектними рішеннями: 
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 у проекті обладнання й трубопроводів систем, важливих для безпеки, 
передбачені заходи щодо запобігання відмов. Обладнання розраховане на 
статичні й динамічні навантаження в режимах нормальної експлуатації й 
перехідних режимах; 

 трубопроводи спроектовані й виготовлені з матеріалів із запасом міцності 
відповідно до вимог нормативних документів по безпеці; 

 у проекті блоку передбачені заходи щодо запобігання небезпеки 
враження обладнання систем важливих для безпеки й систем безпеки у 
випадку виникнення предметів, що летять. До таких заходів ставиться 
розташування обладнання РУ й обладнання й трубопроводів допоміжних 
систем кожної петлі ГЦК, у тому числі систем безпеки, в окремих боксах; 

 при експлуатації блоку проводяться періодичні перевірки, контроль і 
випробування систем важливих для безпеки з метою виявлення дефектів і 
запобігання можливих відмов. 

Таким чином предмети, що летять, не виявляють впливу на об'єкти, важливі для 
безпеки, й виключені з подальшого розгляду в рамках аналізу впливу внутрішніх 
екстремальних впливів. 

3.7.4.2 Внутрішні події 
За результатами аналізу внутрішніх впливів, наведених в ФБ-7 [23], для 

подальшого аналізу були виділені:  
 внутрішні пожежі; 
 внутрішні затоплення; 
 внутрішні вибухи; 
 падіння важких предметів; 
 биття трубопроводів, запарювання, зрошення (вплив спектра 

просторових взаємодій); 
 викиди гарячих і холодних газів і пар. 

3.7.4.2.1 Внутрішні пожежі 
У рамках роботи [60] був виконаний аналіз внутрішніх пожеж для всіх 

регламентних станів РУ й БВ, розраховані значення частот по джерелах загоряння, 
виконане якісне і кількісне відсівання пожежних секторів, детальний аналіз сценаріїв 
розвитку пожеж, а також виконаний кількісний аналіз аварійних послідовностей дерев 
розвитку пожеж. 

У рамках розробки звіту ФБ-6 [6] матеріали ІАБ внутрішніх пожеж [60] були 
оновлені за станом на 31.12.2017. Виконаний аналіз враховує всі значимі реконструкції 
й модернізації, реалізовані на енергоблоці №3 ВП ЮУАЕС починаючи з моменту 
закінчення збору даних у роботі [60], також оновлені частоти ВПА й показники 
надійності. Результати кількісної оцінки аварійних послідовностей від вихідних подій, 
пов'язаних із внутрішніми пожежами на енергоблоці №3 ВП ЮУАЕС , для всіх станів 
РУ й БВ наведено в таблиці 14 ФБ-7 [23]. 

Заходи, спрямовані на попередження, виявлення й гасіння пожеж розглянуті в 
рамках детерміністичної оцінки рівня пожежної безпеки (див. ДМАБ [61]). В звіті [61] 
виконаний аналіз передбачених проєктом об'ємних планувань будівель; аналіз 
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існуючих технологічних рішень у частині виявлення пожежі, засобів сигналізації, а 
також конструктивних і інженерно-технічних рішень протипожежного захисту для 
забезпечення безпеки АЕС. Там же наведені організаційні заходи щодо евакуації людей 
при пожежі й по захисту пожежної бригади при ліквідації пожежі. Заходи щодо 
забезпечення пожежної безпеки як складеної частини виробничої діяльності ЮУАЕС 
викладені в звіті [62]. 

3.7.4.2.2 Внутрішні затоплення 
У рамках роботи [63] був виконаний аналіз внутрішніх затоплень для всіх 

регламентних станів РУ й БВ, визначені частоти виникнення внутрішніх затоплень і 
шляхи їх поширення, а також виконаний аналіз впливу внутрішніх затоплень на роботу 
енергоблоку. У результаті детального аналізу зон затоплень були визначені сценарії 
розвитку затоплень, що ведуть до ВПА, а також виконаний аналіз наслідків розривів 
(теч) високоенергетичних трубопроводів. 

У рамках розробки звіту ФБ-6 [6] матеріали ІАБ внутрішніх затоплень [63] були 
оновлені за станом на 31.12.2017 Виконаний в [105] аналіз враховує всі значимі 
реконструкції й модернізації, реалізовані на енергоблоці №3 ВП ЮУАЕС починаючи з 
моменту закінчення збору даних у роботі [60], також оновлені частоти ВПА й 
показники надійності (детальніше див. [105]). Результати кількісної оцінки аварійних 
послідовностей від вихідних подій, пов'язаних із внутрішніми затопленнями на 
енергоблоці №3 ВП ЮУАЕС, для всіх станів РУ й БВ наведено в таблиці 14 ФБ-7 [23]. 

3.7.4.2.3 Токсичні гази 
При проведенні аналізу [64], [65] було визначено, що впливи токсичних речовин, 

пов'язані з аваріями на складі реагентів, не впливають на безпеку енергоблоку, тому 
що: 

 глибина поширення хмари для хімічних речовин, що зберігаються в 
стаціонарних ємностях на відкритому майданчику складу реагентів, 
менше відстані до енергоблоку; 

 повне руйнування стаціонарних ємностей є подією малоймовірною, тому 
що речовини, що зберігаються в них, не є вибухонебезпечними. У 
реальних умовах може утворюватися теча через будь-які тріщини, які 
можуть бути виявлені й локалізовані експлуатаційним персоналом; 

 увесь запас морфоліну й гідразингідрату перебуває в спеціально 
обладнаному приміщенні будинку ХВО; 

 баки сірчаної кислоти й азотної кислоти, встановлені на відкритому 
майданчику й обладнані піддонами, розрахованими на приймання 
реагентів з баків при повному або частковому руйнуванні ємностей; 

 аміачна вода зберігається у вигляді водяного розчину, який не відноситься 
до хімічно небезпечних речовин; 

 гідразингідрат надходить в 200 літрових ємностях з концентрацією 64% і 
зберігається з концентрацією нижче межі вибухонебезпечності; 

 усі речовини зберігаються в спеціально пристосованих для цього 
спорудах, обладнаних природньою й аварійною системою захисту й 
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обслуговуються персоналом, що пройшли спеціальну підготовку з 
поводження з небезпечними хімічними речовинами; 

 речовини мало летучі (наприклад, летючість гідразину при 25°С становить 
35,1 мг/л), їх випари важче повітря, що перешкоджає їхньому поширенню 
й створенню вражаючих концентрацій у місцях повітрязаборів, 
розташованих на значній висоті над землею. 

Таким чином, аварії з токсичними речовинами, не виявляють впливу на безпечну 
експлуатацію енергоблоку №3 і виключаються з подальшого розгляду. 

3.7.4.2.4 Внутрішні вибухи 
Внутрішні вибухи є ефектами виникнення ВПА, пов'язаних із загорянням водню 

в межах машзала. Наслідки зазначених подій розглянуті разом із внутрішніми 
пожежами, результати наведено в ФБ-6 [6]. 

3.7.4.2.5 Падіння важких предметів 
У результаті аналізу впливу падіння важких предметів у будівлях і 

спорудженнях енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС для детального аналізу були залишені 
події, пов'язані з падінням важких предметів в ГЦК, в корпус реактора, або на інше 
технологічне обладнання. Відповідно до [58], ВПА T16 «События, связанные с 
перегрузкой топлива» розглядається тільки в ЕС9 «Перегрузка топлива», ВПА Т17 
«Падение тяжелых грузов над активной зоной реактора или ГЦК» можливо тільки в 
ЕС8 «Работа при дренированном первом контуре». 

У рамках розробки звіту ФБ-6 [6] для відібраних подій були оцінені частоти їх 
виникнення (за станом на 31.12.2017) і виконана кількісна оцінка впливу події на 
безпеку енергоблоку. Результати кількісної оцінки подій, пов'язаних з падінням важких 
вантажів, представлено в таблиці 14 ФБ-7 [23]. 

3.7.4.2.6 Биття трубопроводів, запарювання й зрошення 
Внутрішні події «биття трубопроводів», «запарювання», «зрошення» є ефектами 

виникнення ВПА, пов'язаних з течами/розривами трубо(паро)проводів за межами ГО, 
наслідку зазначених подій розглянуті разом із внутрішніми затопленнями, результати 
наведено в ФБ-6 [6]. 

3.7.4.2.7 Викиди гарячих і холодних газів і пар 
Внутрішні викиди пари є ефектами виникнення ВПА, пов'язаних з 

течами/розривами трубо(паро)проводів за межами ГО, наслідки зазначених подій 
розглянуті разом із внутрішніми затопленнями, результати наведено в ФБ-6 [6]. 

Внутрішні вибухи при викиді водню є ефектами виникнення ВПА, пов'язаних із 
загорянням водню в межах машзали. Наслідки зазначених подій розглянуті разом із 
внутрішніми пожежами, результати наведено в ФБ-6 [6]. 

3.7.4.2.8 Вібрація 
Попередній аналіз можливих джерел вібрації на енергоблоці показав 

необхідність розгляду наступного обладнання: 
 технологічне обладнання; 
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 обладнання систем вентиляції; 
 трубопроводи 1-го й 2-го контурів. 
Для попередження шкідливого впливу вібрації від технологічного обладнання, 

на постійних робочих місцях передбачені наступні розв'язки: 
 технологічне обладнання розміщене з урахуванням створення мінімальних 

рівнів вібрації на робочих місцях; 
 будівельні конструкції, підстави й перекриття під обладнання обрані з 

урахуванням забезпечення гігієнічних норм вібрації на робочих місцях; 
 застосовується найменш вібронебезпечне обладнання, установлюване на 

вібраційні опори. 
На енергоблоці передбачений ряд заходів для зниження шуму і вібрацій від 

працюючих вентиляційних установок до значень, що не перевищують допустимі рівні 
звукового тиску на робочих місцях. 

Оцінка впливу вібрації виконується при періодичній атестації робочих місць 
відповідно до вимог ОРД ВП ЮУАЕС. Допустимі рівні вібрації не перевищують 
нормованих значень. 

З точки зору впливу вібрації на обладнання, до основного джерела таких 
вібрацій можна віднести гідроудари. У процесі ліквідації на енергоблоці порушень 
нормальної експлуатації оперативний персонал цього енергоблоку зобов'язаний 
забезпечити виключення гідроударів в устаткуванні енергоблоку і забезпечуючих 
системах (ТОБ [68]). 

Для попередження наслідків впливу вібрації від гідроударів, що виникають в 
обладнанні ЯПВУ, передбачені спеціальні проектні рішення які представлені в 
матеріалах ФБ-7 [23]. 

Для компенсації вібрацій обладнання першого контуру, викликаних можливими 
сейсмічними навантаженнями встановлена система гідрамортізаторов. 

Ці заходи дозволяють зробити висновок, що вплив вібрації від внутрішніх 
джерел є незначним, тобто відсутність впливу на безпечну експлуатацію енергоблоку. 
Таким чином, даний вид впливів виключений з розгляду. 

3.7.4.2.9 Руйнування будівельних конструкцій 
Будівельні конструкції, підстави й фундаменти будівель і споруд АЕС 

запроектовані відповідно з чинними на період виконання проекту нормативно-
технічними документами та у відношенні задоволення встановлених до них вимог з 
міцності (включаючи недопущенню руйнування будівельних конструкцій), 
вогнестійкості й стійкості до зовнішніх впливів, відповідають нормативним вимогам і 
критеріям безпеки.  

Відповідний аналіз стійкості й збереження основних функціональних 
характеристик будівельних конструкцій будівель і споруд, що містять СВБ, наведений 
в ДМАБ [69]. Аналіз виконаний з урахуванням змін і додаткових факторів у 
характеристиці зовнішніх впливів. У результаті виконаних аналізів визначені можливі 
наслідки й компенсуючі заходи (технічні й організаційні). 
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Аналіз показує, що заходи щодо моніторингу й підтримки належного стану 
будівельних конструкцій, забезпечують безпечну експлуатацію енергоблоку. Таким 
чином, даний вид впливів виключено з розгляду. 

3.7.4.2.10 Електромагнітні й радіочастотні перешкоди 
Електромагнітна сумісність (ЕМС) — це здатність технічного засобу 

функціонувати із заданою якістю в заданій електромагнітній обстановці й не 
створювати неприпустимих електромагнітних перешкод іншим технічним засобам. 

Впливи розглядаються з погляду забезпечення працездатності систем 
електропостачання, зв'язку й СКУ. У якості джерел зовнішніх подій розглядаються 
удари блискавки, грозові перенапруги, занос високих потенціалів через надземні й 
підземні комунікації. 

Аналіз, виконаний в ФБ-7 [23], показує, що для технічних засобів автоматизації 
й програмно-технічних комплексів забезпечується стійкість до впливу 
електромагнітних зовнішніх факторів (електромагнітних перешкод) можливих у 
робочих і граничних умовах експлуатації енергоблоку. Таким чином, даний вид 
впливів виключено з розгляду. 

3.7.4.2.11 Втрата забезпечуючих систем 
У категорії втрата забезпечуючих систем розглядається: 
 втрата охолоджуючої води; 
 втрата енергопостачання. 
Дані події враховані в рамках виконання ІАБ повного спектра вихідних подій 

для всіх регламентних станів РУ й БВ енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС [67]. Частоти 
зазначених ВПА оновлені в ФБ-6 [6]. Нижче наведений короткий опис даних ВПА. 

Втрата/відмова систем техводи відповідальних і невідповідальних споживачів 
згідно [67] розглядаються в якості ВПА Т12 «Потеря техводы ответственных 
потребителей» і ВПА Т9 «Потеря системы техводы неответственных потребителей», 
відповідно. Частота виникнення ВПА Т9 становить 3.36E-03 1/рік, частота виникнення 
ВПА Т12 — 2.20E-05 1/рік. 

Відповідно до прийнятих в звіті [66] критеріїв відсівання, виникнення даних 
ВПА може бути виключено з розгляду в аналізі внутрішніх екстремальних впливів, 
внаслідок їхнього врахування у ІАБ 1-го рівня для внутрішніх ініціаторів. 

Події, пов'язані із втратою енергопостачання, розглянуті у ІАБ повного спектра 
вихідних подій для всіх регламентних станів РУ. Згідно звіту [67], втрата 
енергопостачання залежно від ініційованих відмов у системах електропостачання 
власних потреб або системи надійного електропостачання може приводити до ВПА: 

 T1 «Потеря электроснабжения собственных нужд»; 
 T8 «Потеря одной секции 6 кВ системы безопасности». 

За даними ФБ-6 [6] частота виникнення ВПА Т1 становить 5.53E-02 1/рік, 
частота виникнення ВПА Т8 — 2.85E-02 1/рік. 

Відповідно до прийнятих в звіті [66] критеріїв відсівання, впливи, що виникають 
у результаті втрати енергопостачання, можуть бути виключені з розгляду в аналізі 
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внутрішніх екстремальних впливів, внаслідок їхнього врахування у ІАБ 1-го рівня для 
внутрішніх ініціаторів. 

3.7.4.2.12 Відсутність або низька потужність систем кондиціювання 
повітря 

Вентиляційні системи й системи кондиціювання повітря призначені для відводу 
тепла й забезпечення проектних умов роботи обладнання в приміщеннях. 

Відповідно до звіту [70] системи вентиляції й кондиціювання повітря не 
виконують функцій безпеки й відносяться до забезпечуючих систем. Окремі системи 
вентиляції, відповідно до ТОБ енергоблоку №3 [68] відносяться до забезпечуючих 
систем безпеки (наприклад, система UV09 "Система охолодження повітря приміщень 
РУСН I, II, III каналів безпеки"). В усіх режимах роботи енергоблоку системи 
вентиляції й кондиціювання повітря виконують функцію охолодження приміщень із 
електротехнічним обладнанням. 

Наслідки можливих відмов систем вентиляції й кондиціювання повітря детально 
розглянуті в аналізі вторинних критеріїв успіху для всіх систем, аналізованих у ІАБ 1-
го рівня для внутрішніх ініціаторів [71]. 

Усі виявлені критичні відмови систем вентиляції й кондиціювання повітря, що 
приводять до залежних відмов забезпечуючих систем, при аналізі систем і їх 
конфігурацій у ІАБ 1-го рівня для внутрішніх ініціаторів були включені в дерева 
відмов. 

Таким чином, події з відсутністю або низькою потужністю систем 
кондиціювання повітря можуть бути виключені з розгляду в аналізі внутрішніх 
екстремальних впливів, внаслідок їхнього врахування у ІАБ 1-го рівня для внутрішніх 
ініціаторів. 

3.7.4.3 Зовнішні події 
 За результатами аналізу зовнішніх впливів на безпеку енергоблоку (таблиця 13 

ФБ-7 [23]) для подальшого аналізу були відібрані:  
 смерчі; 
 сейсмічні впливи (включаючи вібрацію як вторинні ефекти); 
 падіння літальних апаратів. 

3.7.4.3.1 Сейсмічні впливи 
Попередня оцінка сейсмічної небезпеки майданчика Южно-Українськоїу АЕС 

виконана у звіті [23]. За результатами аналізу визначені частоти перевищення 
проектних землетрусів інтенсивністю 5 (ПЗ), 6 (МРЗ) і 7 балів, які відповідно рівні: 
P(5)=2E-03, P(6)=1,2E-04, P(7)=6,4E-06. 

Як показують результати розрахунків частот ФБ-7 [23], критерій відсівання 
подій по частоті (10-7 1/рік відповідно до п. 4.4 НП 306.2.162-2010 [55]) не виконується, 
тому сейсмічні впливи підлягають подальшому аналізу. 

У цей час роботи з аналізу сейсмічних впливів виключені із заходу №19103 
«Облік повного спектра вихідних подій для всіх регламентних станів РУ й БВ у ІАБ» 
повідомленням №20 від 28.04.2015 про внесення змін в «Комплексну (зведену) 
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програму підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій України». 
Даним повідомленням до складу КзПБ був включений новий захід №19106 «Розробка 
сейсмічного ІАБ». Повідомлення №20 від 28.04.2015 погоджене листом ДІЯРУ  
№ 15-11/5702 від 10.09.2015 р. Строк виконання заходу КзПБ № 19106 «Розробка 
сейсмічного ІАБ» згідно із планом-графіку КзПБ - 31.12.2020. 

Ґрунтуючись на вищесказаному, дана зовнішня подія віднесена до питань, що 
вимагають окремого розгляду. 

3.7.4.3.2 Падіння літальних апаратів на АЕС 
Аналіз падіння літальних апаратів на об'єкти енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС для 

всіх регламентних станів реакторної установки, виконаний і наведений в звіті [64]. 
Залежно від місця падіння повітряного судна можлива реалізація різних сценаріїв 
розвитку ВПА. В звіті [64] розглянуті сценарії з падінням повітряного судна на 
реакторне відділення, турбінне відділення, РДЕС, ЗРДЕС, світловий двір, бризкальні 
пристрої й ВРП-750.  

У рамках розробки звіту ФБ-6 [6] матеріали ІАБ ЗЕВ РУ й БВ для всіх 
експлуатаційних станів оновлені за станом на 31.12.2017 (детальніше див. [105]). 
Результати кількісної оцінки аварійних послідовностей від вихідних подій, пов'язаних 
із впливом падіння літальних апаратів на енергоблок №3 ВП ЮУАЕС, для всіх станів 
РУ наведено в таблиці 14 ФБ-7 [23]. 

3.7.4.3.3 Зовнішні пожежі 
Відповідно до представленого в ФБ-7 [23] аналізу, основними 

пожежонебезпечними об'єктами, що знаходяться поза майданчиком АЕС, є: 
 склади (сховища) ПММ; 
 пожежі на наземному транспорті (автомобільному і залізничному); 
 лісові масиви і трав'яний покрив. 

Джерелами пожеж за межами проммайданчика, в радіусі 10 км навколо АЕС, є 
такі об'єкти: склад дизельного палива, газопровід високого тиску, залізничний та 
автомобільний транспорт, що рухається по дорогах загального користування навколо 
АЕС, АЗС м.Южноукраїнськ, високовольтні лінії електропередач. 

На проммайданчику АЕС розташована низка пожежонебезпечних об'єктів. До 
них відносяться, перш за все, вибухонебезпечні будівлі і споруди з категоріями 
виробництва А і Б (об'єднане масломазутодізельное господарство, ресивери водню, 
підземні баки дизельного палива, АКС), а так само такі будівлі і споруди з категорією 
виробництва В: 

 бак аварійного зливу турбінного масла (підземний); 
 відкрита установка трансформаторів; 
 відкрита установка автотрансформаторів зв'язку; 
 маслоуловітель (підземний бак) для аварійного зливу трансформаторного 

масла; 
 гараж на 5 спецмашин; 
 пожежне депо на 6 автомашин. 
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Оцінка впливу зовнішніх пожеж на енергоблок №3 ВП ЮУАЕС заснована на 
порівнянні нормативно-обгрунтованих безпечних відстаней від енергоблоку №3 до 
потенційних джерел пожеж. 

Результати оцінок представлені в ФБ-7 [23] показують, що потенційні джерела 
пожеж знаходяться на відстанях, що перевищують величини безпечних відстаней, і 
прямого впливу теплових потоків на будівлі і основне обладнання енергоблоку. Таким 
чином не впливають на безпеку експлуатації енергоблоку. Протипожежна безпека 
забезпечується існуючими нормативними розривами будівель і споруд, 
протипожежними заходами (системи пожежогасіння, автодороги, гідранти і ін.), а 
також наявністю пожежного депо на 6 автомашин, розташованого в 0,5 км по шляху 
проходження від проммайданчика АЕС (при нормативному – не більше 4 км). 

Таким чином, зовнішні пожежі, які можуть виникнути за межами і в межах 
майданчика ЮУАЕС, не впливають на об'єкти, важливі для безпеки, що знаходяться в 
районі енергоблоку №3, і можуть бути виключені з подальшого розгляду, оскільки не 
призводять до перевищення діючих норм безпечної експлуатації. 

3.7.4.3.4 Повені й затоплення 

Затоплення майданчика АЕС у результаті злив 
За результатами аналізу майданчика ЮУАЕС, наведеного в звіті [65], не 

виявлено елементів, які можуть піддатися затопленню й привести до створення 
аварійної ситуації.  

Для забезпечення захисту території ВП ЮУАЕС від атмосферних опадів 
передбачені системи водостоків будівель і система промзливневої каналізації 
майданчика. Відвід поверхневих вод з території проммайданчика й ВРУ-750 кВ 
здійснюється по спланованій поверхні до лотків автодоріг або канавам, а також по 
зливовідвідним канавам навколо проммайданчика, з подальшим скиданням у дощову 
каналізацію [64]. Входи до будівель й споруд АЕС мають встановлений нормативними 
документами необхідний підйом над рівнем планування майданчика. Порівнюючи 
висоту підйому води під час інтенсивного дощу з оцінками висот інженерних 
споруджень над територією майданчика, і враховуючи наявність дощової каналізації на 
майданчику АЕС, можна зробити висновок, що затікання води усередину споруд АЕС 
не відбудеться.  

При визначенні у ІАБ 1-го рівня частот ВПА на підставі обробки статистики 
реально зафіксованих при експлуатації енергоблоків подій, враховувалися різні 
ініціатори, у тому числі й випадки, у яких ВПА могли бути ініційовані такими 
зовнішніми факторами, як сильні дощі. Відповідно до прийнятих в звіті [66] критеріїв 
відсівання ВПА, що виникають у результаті інтенсивних дощів, були виключені з 
подальшого розгляду, як враховані у ІАБ 1-го рівня для внутрішніх ініціаторів. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що сильні дощі не 
представляють небезпеки для споруд і елементів АЕС, і даний вплив може бути 
відсіяний. 
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Річкові затоплення 
Згідно звіту [64] підйом рівня в річці Південний Буг не представляє 

безпосередньої небезпеки для будівель і споруд, розташованих на майданчику АЕС, 
тому що рівень планування майданчика ЮУАЕС більш ніж на 70 м перевищує рівень 
води в річці. При цьому відстань від берегової лінії ріки Південний Буг до майданчика 
ЮУАЕС становить 3 км. З обліком цього, вплив повені на будівлі й споруди, 
розташовані на проммайданчику ЮУАЕС, були відсіяні через значну піднесеність 
майданчика АЕС над рівнем води р. Південний Буг. 

Непрацездатність протягом 24 годин обладнання насосної станції підживлення 
не приводить до небажаних наслідків для енергоблоку. 

Вплив паводків на струмку Ташлик розглядалося з точки зору можливого 
затоплення майданчика ЮУАЕС. Для характеристики рівнів підйому води 
використовуються дані багаторічних спостережень гідрометричних постів, 
розташованих в зоні майданчики ЮУАЕС. 

Як зазначено в [28], гребля водосховища віднесена до першого класу по 
капітальності, і її паводковий водоскид розрахований на пропуск зарегульованої 
паводкової витрати води з забезпеченістю 0,01% (повторюваність події один раз в 
10000 років). Таким чином, паводок струмка Ташлик і викликаний їм підйом води в 
Ташлицькому водосховищі не становить небезпеки для споруд і елементів АЕС, і цій 
вплив було відсіяне. 

Таким чином, події пов'язані з річковими затопленнями виключаються з 
подальшого розгляду, оскільки дані дії не призводять до перевищення діючих норм 
безпечної експлуатації. 

3.7.4.3.5 Гідрогеологічні й гідрологічні впливи (екстремальні рівні 
ґрунтових вод) 

За пpиpодними умовами, що впливають на безпеку АЕС (стpуктуpно- і 
динамічно-нестійкі, сильно стискаємі, пpосідаючі II типу, водорозчинні гpунти; 
активний карст; наявність активних в останні 2 млн. років розламів; наявність обвалів, 
селів, зсувів і ін.), майданчик Южно-Укpаїнської АЕС протипоказань не має. 

З несприятливих інженеpно-геологічних факторів на майданчику розміщення 
енергоблоку № 3 виділяється: 

 підтоплення майданчика до оцінки планування; 
 агресивність підземних вод по складу сульфатів (до 5000 мг/л), що 

враховано в проектних рішеннях. 
Існування на ЮУАЕС системи моніторингу за рівнем підземних вод, а також 

систем дренажів і водознижень, які вносять визначальний вклад урівень ґрунтових вод, 
дозволяють зробити висновок про контроль над проектною межею рівня ґрунтових вод. 
Події на АЕС, пов'язані із затопленням майданчики в результаті впливу ґрунтових вод 
виключаються з подальшого розгляду в рамках аналізу впливу зовнішніх подій на 
безпеку енергоблоку. 
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3.7.4.3.6 Урагани й смерчі 
На підставі даних, наведених у п. 2.5.2 звіту [65], навантаження, що виникають у 

результаті вітрового тиску на будівлі ЮУАЕС, не перевищують 2,5 кПа. Таке 
навантаження менше вибухостійкості елементів будівельних конструкцій, що свідчить, 
про запас міцності достатній для твердження, що для будівель і споруд АЕС сильні 
вітри не представляють небезпеки. 

Обрив гнучких ліній зв'язку, що з'єднують енергоблок з ВРУ-750 кВ, може 
привести до виникнення ВПА. Виникнення даного ВПА через вітрові впливи не 
пов'язане з виникненням додаткових відмов і, відповідно до групування ВПА у ІАБ 1-
го рівня [67], віднесене до групи Т1 «Обесточивание всех секций 6кВ собственных 
нужд» (частота виникнення ВПА Т1 відповідно до ФБ-6 [6] становить 5.53E-02 1/рік). 
Таким чином, відповідно до прийнятих в [66] підходами, даний вид впливів 
враховується при аналізі ВПА групи Т1 у ІАБ 1-го рівня для внутрішніх ініціаторів. 

У рамках розробки звіту ФБ-6  [6] матеріали ІАБ ВЕВ РУ й БВ для всіх 
експлуатаційних станів оновлені за станом на 31.12.2017. Результати кількісної оцінки 
аварійних послідовностей від вихідних подій, пов'язаних із впливом смерчу на 
енергоблок №3 ЮУАЕС, для всіх станів РУ й БВ наведено в таблиці 14 ФБ-7 [23]. 

У результаті проходження смерчу через майданчик АЕС, можуть бути 
ушкоджені системи безпеки АЕС. При проходженні смерчу через майданчик ЮУАЕС 
можуть одержати ушкодження елементи систем СВБ і системи нормальної 
експлуатації. В звіті [65] розглянутий вплив смерчу на наступні системи:  

 вплив смерчів на системи електропостачання (відкрита установка 
трансформаторів, відкритий розподільний пристрій ВРП-750 кВ і лінії 
електропередачі); 

 вплив смерчів на систему води відповідальних споживачів (бризкальні 
басейни); 

 вплив смерчів на системи вентиляції й кондиціювання (зовнішні 
повітрязабори систем вентиляції). 

Крім індивідуального впливу смерчу на перераховані системи розглядається 
вплив смерчу на СБ, які можуть привести до одночасних відмов декількох систем 
безпеки. Аналіз комплексних впливів показав [65], що в кожному разі, спільна втрата 
систем електропостачання й технічної води відповідальних споживачів приведе до 
залежної від впливу відмови систем вентиляції. Більше того, згідно загальноприйнятих 
підходів до виконання ІАБ ЗЕВ для АЕС України, впливу на системи 
електропостачання й технічної води відповідальних споживачів розглядаються спільно, 
беручи до уваги, що порядок проходження смерчу по проммайданчику АЕС буде 
носити «випадковий» характер (тобто приймається, що проходження смерчу по 
проммайданчику АЕС приведе до виходу з ладу одночасно як систем 
електропостачання, так і системи техводи відповідальних споживачів, а так само 
залежній відмові систем вентиляції). 

Відповідно до даних, наведених в звіті [64] і оновлених даних в ФБ-6 [6], 
розрахована консервативно сумарна річна частота виникнення смерчів у районі 
розташування ЮУАЕС становить 3.40Е-07 1/рік, що перевищує встановлений у п. 4.4 
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НП 306.2.141-2008 [13] критерій відсівання подій (10-7 1/рік). Дана подія не виключена 
з розгляду й надалі врахована при оцінці ризику пошкодження активної зони від 
зовнішніх впливів. 

3.7.4.3.7 Максимальні й мінімальні температури 

Вплив екстремальних температур на температуру води в Ташликському 
водоймищі – охолоджувачі й систему циркуляційної води 

Вплив високих температур 
Тому що вода Ташликського водоймища використовується для охолодження 

конденсаторів турбін, то вихід температури води за проектні норми може негативно 
позначитися на працездатності системи циркуляційної води й може привести до зупину 
турбіни й енергоблоку. Для забезпечення нормальної роботи системи, температура 
води повинна лежати в діапазоні 5 – 33ºС. У ІАБ 1-го рівня перехідні процеси, що 
приводять до аварійного зупину енергоблоку, розглянуті в складі групи ВПА Т3-1 
«Переходные процессы, ведущие к срабатыванию АЗ» [64]. У відповідності, із 
прийнятими в звіті [66] критеріями відсівання, ВПА, що виникають у результаті впливи 
екстремальних температур на систему циркуляційної води, можуть бути виключені з 
розгляду, як враховані у ІАБ 1-го рівня для внутрішніх ініціаторів (див. Додаток П 
[65]). 

Згідно з Додатком Ж [65] імовірність виходу температури води за проектні 
норми становить 7.38E-15 і в цьому випадку впливи, пов'язані з високими літніми 
температурами, на систему циркуляційної води також можуть бути відсіяні на підставі 
частотного критерію відсівання НП 306.2.141-2008 [13]. 

Вплив низьких температур 
На підставі даних, наведених у Додатку Ж [65], була визначена середньомісячна 

температура повітря, при якій температура води у водоймищі може досягти 5ºС. З 
наведених результатів видно, що температура води у водоймищі може досягти 
критичної оцінки 5ºС при температурі повітря – мінус 34,7ºС. Імовірність перевищення 
цього значення значно менше 10-7 (імовірність перевищення середньодекадної 
температури третьої декади січня – 3.38E-09) і даний вплив може бути також відсіян на 
підставі частотного критерію відсівання НП 306.2.141-2008 [13]. 

Вплив екстремальних температур на температуру води системи технічного 
водопостачання відповідальних споживачів 

Вихід параметрів води за проектні норми може негативно позначитися на 
працездатності систем, охолоджуваних водою відповідальних споживачів, і привести 
до неможливості виконання даною системою покладених на неї функцій. Для 
забезпечення нормальної роботи системи технічного водопостачання відповідальних 
споживачів температура води в системі повинна перебувати в діапазоні 5 – 33ºС. 
Відповідно до ТРБЕ [200], порушення роботи системи технічної води відповідальних 
споживачів вимагає переводу енергоблоку в стан «холодний зупин» шляхом прийняття 
відповідного адміністративного рішення. Таким чином, відхилення температур від 
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проектних параметрів, наведених вище, не є вихідною подією, згідно визначення 
вихідної події. Слід зазначити, що, незважаючи на те, що подія не є ВПА відповідно до 
класичного трактування вихідної події аварії, дана подія, виходячи з консервативних 
припущень про можливість спрацьовування АЗ у процесі розхолоджування РУ, 
розглядається вкладником Т31-16 [67] у ІАБ 1-го рівня в складі групи Т3-1 
«Переходные процессы, ведущие к срабатыванию АЗ» (частота виникнення ВПА 
2.84Е-01 1/рік [6]). Відповідно до прийнятих в звіті [66] критеріїв відсівання вплив 
екстремальних температур на систему технічної води відповідальних споживачів 
враховується в аналізі ВПА Т3-1 у ІАБ 1-го рівня для внутрішніх ініціаторів (див. 
Додаток П [65]). 

Вплив екстремальних температур на системи вентиляції 
Порушення температурного режиму приміщень, у яких розташовані елементи I, 

II, III систем безпеки, може привести до ВПА, викликаної відмовою відповідної 
апаратури СБ у результаті порушення температурного режиму її роботи. У ІАБ-1-го 
рівня такі події віднесені до групи Т3-1 «Переходные процессы, приводящие к 
срабатыванию АЗ» (частота виникнення ВПА 2.84Е-01 1/рік [6]) або до групи Т1 
«Обесточивание всех секций 6кВ собственных нужд» (частота виникнення ВПА  
5.53Е-02 1/рік). Таким чином, вплив температури навколишнього середовища 
врахований у ІАБ 1-го рівня для внутрішніх вихідних подій. 

3.7.4.3.8 Високий рівень вологості 
Високий рівень вологості повітря сам по собі не є критичним атмосферним 

явищем через низку гігроскопічність й високу корозійну стійкість використовуваних на 
АЕС матеріалів. Однак у комбінації з іншими метеорологічними факторами є 
сприятливою передумовою виникнення більш значимих для безпеки АЕС 
екстремальних впливів. 

При високій вологості повітря погіршується якість опору електроізоляційних 
матеріалів, у т.ч. самого повітря як електроізолятора. Це приводить до відмов, 
насамперед через короткі замикання. Високий рівень вологості повітря, сполучаючись 
із іншими метеорологічними факторами (хмарністю, опадами, вітрами, заметілями, 
іонізацією атмосфери і т.д.), сильно збільшує електричну провідність атмосферного 
повітря, а, отже, і частоту появи блискавок. Характеристика грозової діяльності в 
районі майданчика АЕС і вплив ударів блискавок на будівлі, споруди й системи 
наведені в звіті [65] і ФБ-7 [23]. 

При охолодженні насиченого вологою повітря відбувається її конденсація на 
поверхнях, температура яких нижче крапки роси повітря, що приводить до їхнього 
намокання, а при впливі більш низьких температур (холодний сезон) - до появи інею й 
зледеніння. Також, високий рівень вологості повітря в комбінації з перепадом 
температур, зміною атмосферного тиску, випадає у вигляді опадів - туманів, дощів, 
градів, снігопадів. 

3.7.4.3.9 Посуха 
Тривала стала погода з високими для даної місцевості температурами повітря й 

малою кількістю опадів чревата значним зниженням рівня води в річці Південний Буг. 
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Характеристика низьких рівнів води, а також вплив аномального зниження рівня води в 
річці на роботу ЮУАЕС розглянута в звіті [65]. Наявність ГЕС вище й нижче за течією 
р. Південний Буг дає можливість регулювати її стік і відповідно рівень води в річці в 
районі АЕС, не допускаючи тривалого зниження рівня води в річці нижче критичного 
рівня, а нетривала відсутність підживлення Ташликського водоймища на безпеку АЕС 
впливу не має. 

3.7.4.3.10 Сильний снігопад 
Сильні снігопади можуть становити небезпеку для роботи ЮУАЕС, тому що 

збільшують навантаження на перекриття будівель і споруд АЕС. 
При сильних снігах можуть одержати ушкодження перекриття будівель і споруд, 

що містять СВБ, а також елементи систем нормальної експлуатації. Крім будинків, 
перерахованих у розділі 1.2 [65], до впливу снігових навантажень можуть бути чутливі 
ВРП й лінії електропередач. 

При сильних снігопадах можливий обрив гнучких ліній зв'язку, що з'єднують 
енергоблок з ВРП-750 кВ. Відповідно до групування ВПА у ІАБ 1-го рівня, ВПА, що 
виникають при цих впливах віднесені до групи Т1 «Обесточивание всех секций 6кВ 
собственных нужд» [64] (відповідно до ФБ-6 [6] частота виникнення ВПА 5.53Е-02 
1/рік). 

При визначенні у ІАБ 1-го рівня частот ВПА на підставі обробки статистики 
реально зафіксованих при експлуатації енергоблоків подій, враховувалися різні 
ініціатори, у тому числі й випадки, у яких ВПА були ініційовані такими зовнішніми 
факторами, як сильні снігопади. Відповідно до прийнятих в звіті [66] критеріїв 
відсівання, ВПА, що виникають у результаті сильних снігопадів, можуть бути 
виключені з розгляду в зовнішніх екстремальних впливах, як враховані у ІАБ 1-го рівня 
для внутрішніх ініціаторів (див. Додаток П [65]). Таким чином, вплив на ВРП й лінії 
електропередачі сильних снігопадів враховується в аналізі ВПА групи Т1 у ІАБ 1-го 
рівня для внутрішніх ініціаторів. 

3.7.4.3.11 Ожеледь (зледеніння) 
Сильна ожеледь - це відкладання льоду на різних предметах, обумовлене 

замерзанням переохолодженого дощу або крапель туману в приземному шарі 
атмосфери. Сильна ожеледь може бути причиною порушень роботи ліній 
електропередач через обрив проводів, руйнування ізоляторів і опор лінії 
електропередачі. 

На підставі даних, наведених у роботі [65], був зроблений висновок, що проектні 
критерії для цього виду впливів можуть перевищуватися із частотою 0.184 1/рік або 
1 раз в 5 років. Даний вплив не може бути виключено з подальшого розгляду за 
частотним критерієм (частота впливу менше 10-7 1/рік). 

Найбільш піддані впливу ожеледі електричні лінії, що мають більші прольоти. 
Для ЮУАЕС такими лініями є, лінії гнучкого зв'язку, що з'єднують енергоблок з ВРП-
750 кВ. 

Обрив проводів цих ліній приведе до ВПА групи Т1 «Обесточивание всех 
секций 6кВ собственных нужд» [64] (частота виникнення ВПА 5.53Е-02 1/рік). 
Відповідно до прийнятих в звіті [66] критеріїв відсівання, впливи, що виникають у 
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результаті гололідно-вітрових навантажень, можуть бути виключені з розгляду в 
зовнішніх екстремальних впливах, як враховані у ІАБ 1-го рівня для внутрішніх 
ініціаторів (див. Додаток П [65]). Таким чином, вплив на АЕС гололідних відкладань 
враховується в аналізі ВПА групи Т1 у ІАБ 1-го рівня для внутрішніх ініціаторів. 

3.7.4.3.12 Вибухи (зовнішні події) 
Основними вибухонебезпечними об'єктами, що перебувають поза майданчиком і 

споруджень АЕС є об'єкти, на яких вибух може стати причиною руйнувань. В ФБ-7 
[23] розглянуті впливи вибухів на будинки й спорудження АЕС, які можуть виникнути 
на: 

 залізничному транспорті;  
 автомобільному транспорті; 
 річковому транспорті; 
 складах вибухових речовин; 
 вибухонебезпечних об'єктах майданчика АС. 

На підставі результатів розрахунків максимальних тисків у центрі вибуху й 
максимально припустимих відстаней до об'єктів майданчика ЮУАЕС, зроблений 
висновок, що впливи, пов'язані з вибухами на перерахованих вище об'єктах, не 
призводять до перевищення діючих норм безпечної експлуатації АЕС, тому що 
потенційні джерела вибухів перебувають на значному віддаленні від енергоблоку. 
Тому дане ЗЕВ характеризується показниками, які нижче проектних меж і не вимагає 
додаткового розгляду в рамках аналізу впливу на безпеку енергоблоку зовнішніх подій. 

3.7.4.3.13 Токсичні гази (зовнішні події) 
Розглянуті події, пов'язані з викидами хімічних речовин, які перевозяться по 

залізних і автомобільних дорогах України, а також аварії, пов'язані з можливим 
викидом токсичних речовин при їхній доставці на майданчик АЕС. Для визначення 
частот впливу викидів токсичних речовин на майданчик ЮУАЕС використовуються 
дані по аваріях на території України за 1997 – 2017 рр. Методика визначення частоти 
поразки майданчика ЮУАЕС небезпечними хімічними речовинами при аварії на 
транспорті наведена в Додатку Н [65]. 

Аварії на автомобільному й залізничному транспорті, пов'язані з викидом 
небезпечних хімічних речовин, а також аварії з хімічно небезпечними речовинами, які 
зберігаються на складі реагентів, виключаються з подальшого розгляду, оскільки не 
приводять до перевищення чинних норм безпечної експлуатації. 

3.7.4.3.14 Гради 
Влучення великого граду може викликати ушкодження порцелянових ізоляторів 

ліній електропередачі, трансформаторів і т.д. при підвищеній вологості або через дощ, 
які супроводжують град, що приводить до ВПА, розглянутим у ІАБ 1-го рівня для 
внутрішніх ініціаторів у групі Т1 «Обесточивание всех секций 6кВ собственных нужд». 
Виникнення ВПА Т1 без додаткових відмов виключено з розгляду, оскільки це ВПА 
враховане у ІАБ 1-го рівня для внутрішніх ініціаторів [66]. 
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За даними ФБ-6 [6] повторюваність сильних вітрів (понад 2 м / с) - 20%. Так як з 
південного напрямку будівлі ТВ і БНС захищені обстройкою РВ, вплив вітру з цього 
напрямку не розглядається. Відповідно до рози вітрів повторюваність вітрів з 
можливих напрямків які впливають на ТО і БНС складає 32,1%. Тоді ЧПАЗ від впливу 
граду дорівнює ЧПАЗ = 1,11Е-05 * 0,2 * 0,321 * 1,08E-02 = 7,7E-09 1/рік, де 1,08E-02 - 
УВПАЗ для Т1 з додаткової відмовою систем VB на БНС, RC11S01, RC11S02, 
RC12S01, RC12S02, RQ11S01, RQ12S01 в результаті падіння уламків конструкцій на 
обладнання вище отм.15 ТО. 

Таким чином, вплив градів не приводять до перевищення чинних норм безпечної 
експлуатації й виключено з розгляду на підставі незначного внеску в ЧПАЗ. 

3.7.4.3.15 Блискавки 
Блискавки можуть приводити до виникнення пожеж на 

пожаровибухонебезпечних об'єктах. Удари блискавки ушкоджують наземні предмети, 
споруди, лінії електропередачі й зв'язку [65]. 

Порушення електричного режиму забезпечуючих і керуючих систем АЕС у 
результаті прямого влучання блискавки, електростатичної й електромагнітної індукції, 
а також пов'язане із заметом високого потенціалу може привести до ВПА, віднесеним 
до групи Т3-1 «Переходные процессы, приводящие к срабатыванию АЗ» або до групи 
Т1 «Обесточивание всех секций 6кВ собственных нужд» у результаті порушення 
електричного режиму системи власних потреб [64]. Частота виникнення ВПА Т3-1 
становить 2.84Е-01 1/рік, частота виникнення ВПА Т1 - 5.53Е-02 1/рік. Відповідно до 
прийнятих в звіті [66] критеріїв відсівання, такі впливи можуть бути виключені з 
розгляду в зовнішніх екстремальних впливах, як враховані у ІАБ 1-го рівня для 
внутрішніх ініціаторів. Таким чином, впливи на різні системи електропостачання й 
керування ЮУАЕС, пов'язані із впливом блискавки на ці системи, враховуються в 
аналізі ВПА груп Т3-1 і Т1 у ІАБ 1-го рівня для внутрішніх ініціаторів. 

3.7.4.3.16 Сонячна буря 
Сонячний вітер — потік іонізованих часток, що поширюється від сонця до 

границі геліосфери, з поступовим зменшенням своєї щільності. Багато природних явищ 
на Землі пов'язані зі збурюваннями в сонячному вітрі, у тому числі геомагнітні бурі й 
полярні сяйва. 

Ефекти, які може викликати сонячна буря, порівнянні з тими, які викликаються 
зовнішніми електромагнітними й радіочастотними перешкодами. Відповідно наслідки 
від таких впливів розглянуто в ФБ-7 [23]. 

3.7.4.3.17 Вібрація 
Основним джерелом зовнішньої вібрації відносно енергоблоку можуть бути 

сейсмічні впливи й вибухи. У свою чергу, для зазначених впливів необхідно відзначити 
наступне: 

 вплив вібрації від сейсмічних впливів на обладнання, будівлі й споруди 
АЕС вимагає розгляду в рамках аналізу сейсмічних впливів, відсутнього 
в цей час і віднесеного до проблемних питань ФБ-7 [23]; 
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 вплив вібрації від вибухів на вибухонебезпечних об'єктах, що 
перебувають поза майданчиком АЕС і на її території можна виключити з 
розгляду, оскільки впливи, пов'язані з вибухами, були виключені з 
аналізу в ФБ-7 [23], тому що не приводять до перевищення чинних норм 
безпечної експлуатації. 

3.7.4.3.18 Біологічні забруднення  
Через відсутність в Україні методики розгляду біологічної небезпеки для АЕС 

проведений аналіз порушень у роботі ЮУАЕС, який не виявив жодного події, 
причиною якого послужив біологічний вплив [64]. Крім того, обладнання АЕС, що має 
потенційний контакт із біологічними природними об'єктами має у своєму складі 
передбачені засоби для захисту від таких. Наприклад: обертові самоочисні фільтруючі 
сітки VA10N01(02-08) на БНС забезпечують захист від влучення сміття на всосі 
насосів технічної води QF11(21,31)D01,02, у тому числі й риби - у станційній 
документації встановлена процедура обслуговування цих сіток. 

Беручи до уваги існуючі методи обліку інцидентів як вихідних подій аварій (по 
факту їх виникнення, без обліку конкретної першопричини), події, пов'язані з 
біологічними феноменами, фактично враховані при зборі статистичних даних і 
проведенні розрахунків частот внутрішніх ВПА. 

3.7.4.3.19 Електромагнітні й радіочастотні перешкоди 
Впливи розглядаються з погляду забезпечення працездатності систем 

електропостачання, зв'язки й СКУ. У якості джерел зовнішніх подій розглядаються 
удари блискавки, грозові перенапруги, замет високих потенціалів через надземні й 
поземні комунікації, вплив сонячних бур. 

При впливі розряду блискавки джерелом перешкод є електромагнітний імпульс, 
що полягає зі струму блискавки й викликаних цим струмом електричних і магнітних 
полів. Цей імпульс є джерелом перешкод високої енергії в широкому частотному 
діапазоні, що домінують над іншими розглянутими джерелами перешкод. 

На об'єктах електроенергетики передавачами електромагнітних впливів, які 
можуть впливати на автоматичні й автоматизовані системи технологічного керування 
електротехнічними об'єктами є: 

 перехідні процеси в ланцюгах високої напруги при комутаціях силовими 
вимикачами й роз'єднувачами; 

 перехідні процеси в ланцюгах високої напруги при коротких замиканнях, 
спрацьовуванні розрядників або обмежників перенапруг; 

 електричні й магнітні поля промислової частоти, створювані силовим 
обладнанням; 

 перехідні процеси в заземлюючих пристроях високовольтних розподільних 
пристроїв, обумовлені струмами КЗ промислової частоти й струмами 
блискавок; 

 перехідні процеси при комутаціях в індуктивних ланцюгах низької напруги; 
 перехідні процеси в ланцюгах різних класів напруги при ударах блискавки 

безпосередньо в об'єкт або поблизу його; 
 розряди статичної електрики; 
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 електромагнітні збурювання в ланцюгах оперативного струму. 
Причинами, що викликають неправильну роботу пристроїв РЗА при впливі 

електромагнітних перешкод, що й виявляють вплив на автоматичні й автоматизовані 
системи технологічного керування електротехнічними об'єктами, є несправності 
заземлюючого пристрою й помилково ухвалені рішення при виконанні 
блискавкозахисту. 

Комплекс заходів і пристроїв блискавкозахисту й заземлення забезпечує безпека 
персоналу, захист будівель і обладнання електроустановок, електромагнітну сумісність 
і безпечну роботу автоматичних систем контролю й керування (СКК), виконаних із 
застосуванням мікроелектронної й мікропроцесорної техніки. 

Система блискавкозахисту й заземлення забезпечує виконання системами 
контролю й керування, зв'язку, пожежогасіння, радіаційного контролю своїх функцій, у 
тому числі й забезпечення безпеки. 

Зовнішній блискавкозахист складається із пристроїв уловлювальних, що й 
відводять блискавку, з'єднаних між собою й системою заземлення. Їхнє завдання 
полягає в тому, щоб надійно вловити блискавку, відвести струм і розподілити його по 
землі. 

Внутрішній захист від блискавки охоплює всі заходи, які необхідні для 
зменшення електромагнітних впливів, викликуваних блискавкою усередині будівлі, що 
підлягають захисту. 

Для захисту від вторинних проявів блискавки (занесення високого потенціалу) 
усі металеві комунікації на введенні в спорудження приєднані до зовнішнього контуру 
заземлення.  

Електростатичні розряди є результатом вирівнювання потенціалу заряджених 
джерел і модулів або компонентів СКК. Наслідки подібного явища зм'якшуються 
дотриманням певних правил обігу з компонентами, чутливими до впливу статичної 
електрики. Ці заходи спрямовані на зменшення або запобігання накопичення 
електричного заряду. У місцях установки обладнання СКК слід дотримуватися 
необхідного рівня електричного опору підлог. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що удари блискавки, 
грозові перенапруги, замет високих потенціалів при виконаних вимогах Правил і 
стандартів не представляють небезпеки для споруджень і елементів АЕС, і даний вплив 
може бути відсіяний. 

3.7.4.3.20 Втрата забезпечуючих систем (охолоджуюча вода, 
енергопостачання) 

Події із втратою охолоджуючої води й енергопостачання враховані в рамках 
виконання ІАБ повного спектра вихідних подій для всіх регламентних станів РУ й БВ 
енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС [67], [58].  

Втрата охолоджуючої води (систем техводи відповідальних і невідповідальних 
споживачів) розглядаються в якості ВПА Т12 «Потеря техводы ответственных 
потребителей» і ВПА Т9 «Потеря системы техводы неответственных потребителей», 
відповідно. Частота виникнення ВПА Т9 становить 3.36E-03 1/рік, частота виникнення 
ВПА Т12 - 2.20E-05 1/рік. 
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Втрата енергопостачання залежно від ініційованих відмов у системах 
електропостачання власних потреб або системи надійного електропостачання може 
приводити до ВПА T1 «Потеря электроснабжения собственных нужд» або T8 «Потеря 
одной секции 6 кВ системы безопасности». Частота виникнення ВПА Т1 становить 
5.53E-02 1/рік, частота виникнення ВПА Т8 - 2.85E-02 1/рік. 

Відповідно до прийнятих в звіті [66] критеріїв відсівання, впливи, що виникають 
у результаті втрати систем, що забезпечують (охолоджуюча вода, енергопостачання), 
виключаються з розгляду в аналізі зовнішніх екстремальних впливів, внаслідок їхнього 
обліку у ІАБ 1-го рівня для внутрішніх ініціаторів. 

3.7.5 Узагальнюючі висновки з аналізу ФБ-7 «Аналіз впливу на 
безпеку енергоблоку внутрішніх і зовнішніх впливів і подій» 

Відповідно до переліку внутрішніх подій проаналізовані наступні події: 
 пожежі; 
 затоплення; 
 токсичні й/або корозійні рідини й гази; 
 вибухи; 
 падіння важких предметів; 
 биття трубопроводів, запарювання й зрошення; 
 викиди гарячих і холодних газів і пари; 
 вібрація; 
 руйнування будівельних конструкцій; 
 електромагнітні й радіочастотні перешкоди; 
 втрата систем, що забезпечують; 
 відсутність або низька потужність систем кондиціювання повітря; 
 вплив предметів, що летять. 

З погляду оцінки частоти їх виникнення й впливу на спорудження, системи й 
елементи енергоблоку усі вищевказані впливи були детально проаналізовані з 
урахуванням прийнятого критерію відсівання подій по частоті їх виникнення (більш  
10-7 1/рік), або на якісному рівні по характеру впливу на роботу енергоблоку.  
Для подальшого аналізу були виділені: 

 внутрішні пожежі; 
 внутрішні затоплення; 
 внутрішні вибухи; 
 падіння важких предметів; 
 биття трубопроводів, запарювання, зрошення (вплив спектра просторових 

взаємодій); 
 викиди гарячих і холодних газів і пари. 
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З розглянутого переліку зовнішніх екстремальних подій виключені з детального 
розгляду по частоті виникнення менш 10-7 або такі, що мають незначний вплив на 
безпеку енергоблоку наступні події: 

 повені й затоплення; 
 гідрогеологічні й гідрологічні впливи (екстремальні рівні ґрунтових вод); 
 максимальні й мінімальні температури; 
 високий рівень вологості; 
 посуха; 
 сильний снігопад; 
 ожеледь; 
 зовнішні пожежі; 
 вибухи; 
 токсичні й/або корозійні рідини й гази; 
 град; 
 блискавки; 
 сонячні бурі; 
 біологічні забруднення; 
 електромагнітні й радіочастотні перешкоди; 
 втрата систем, що забезпечують. 

Для подальшого аналізу із зовнішніх впливів були виділені: 
 смерчі; 
 сейсмічні впливи; 
 падіння літальних апаратів; 
 вібрація (у рамках аналізу впливу сейсмічних впливів). 

Стислі результати аналізу внутрішніх і зовнішніх впливів, відібраних для 
подальшого розгляду, наведено в п. 2.4.4 ФБ-7 [23]. Кількісні показники впливу на 
безпеку енергоблоку вищевказаних подій ( за винятком сейсмічних впливів) наведено в 
таблиці 14 ФБ-7 [23]. Слід зазначити, що для сейсмічних впливів дотепер немає 
завершених і погоджених у встановленому порядку аналізів впливу на безпеку 
енергоблоку, тому аналіз сейсмічної небезпеки, віднесений до проблемних питань, 
викладених у розділі 3 ФБ-7 [23]. 

Ґрунтуючись на результатах аналізу внутрішніх і зовнішніх впливів, наведених у 
п. 2.4.4 ФБ-7 [23], а також кількісних показників з таблиці 14 ФБ-7 [23], можна зробити 
висновок, що проект енергоблоку, технічні засоби й адміністративні заходи щодо 
захисту споруджень, систем і елементів забезпечують надійний захист енергоблоку від 
впливу екстремальних впливів природного й техногенного походження.  

Дані висновки не ставляться до аналізу впливу сейсмічних впливів на безпеку 
енергоблоку №3 ЮУАЕС, який виконується окремо в рамках заходу КзПБ №19106 
«Розробка сейсмічного ІАБ». 
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За результатами виконаної оцінки фактора ФБ-7 [23] виявлені проблемні 
питання за якими заплановані відповідні заходи щодо їх усунення. Перелік цих заходів 
представлено в таблиці 5.1 цього документа. 

3.8 Фактор безпеки № 8 «Експлуатаційна безпека» 
Даний розділ сформований на основі звіту за фактором безпеки №8 [7].  
Основною метою аналізу даного фактора безпеки є оцінка стану й тенденцій 

зміни безпеки енергоблоку, виходячи з досвіду його експлуатації. 

3.8.1 Нормативні вимоги, застосовні до ФБ-8 
Роботи із продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк 

регламентуються вимогами наступних документів: 
 НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації 

енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення 
періодичної переоцінки безпеки»[16]; 

 СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007 «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної 
переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» [14]. 

 № SSG-25 Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants [15]. 
 

Нормативні вимоги, застосовні до фактору: 
 Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», 

№39/95-ВР, із змінами та доповненнями [33]; 
 Загальні положення безпеки атомних станцій, НП 306.2.141-2008 [13]; 
 Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, НП 306.2.162-2010 [55]; 
 Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки 

їх безпеки, НП 306.2.106-2005 [32]; 
 НП 306.2.145-2008. Правила ядерной безопасности реакторных установок 

атомных станций с реакторами с водой под давлением [99]; 
 Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у 

понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки 
безпеки, НП 306.2.099-2004 [16]; 

 Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі 
атомних станцій, НП 306.2.100-2004 [108]; 

 Інженерна, наукова і технічна підтримка. Система оцінки рівня 
експлуатаційної безпеки і технічного стану атомних електричних станцій з 
водо-водяними енергетичними реакторами. Загальні вимоги. СОУ НАЕК 
079:2017 [72]; 

 СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007. Требования к структуре и содержанию отчета по 
периодической переоценке безопасности действующих энергоблоков 
АЭС. Министерство топлива и энергетики Украины [14]; 
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 НП 306.2.210-2017 Загальні вимоги до управління старінням елементів і 
конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій  
[40]. 

 НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України» [22]; 
  «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» 

ДСП 6.177-2005-09-02 [185]; 
 СТП 0.41.066-2006 «Система оценки уровня эксплуатационной 

безопасности и технического состояния атомных электрических станций с 
водо-водяными энергетическими реакторами» [186]; 

 ПНАЭ Г-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
оборудования и трубопроводов энергетических установок» [28]; 

 СОУ НАЕК 033:2015 «Правила организации технического обслуживания 
и ремонта систем и оборудования атомных электростанций» [136]. 

 IAEA Safety Standards Series No. SSG-25. Periodic Safety Review for Nuclear 
Power Plants, [15]; 

 IAEA Safety Standards Series No. NS-R-2. Safety of Nuclear Power Plants: 
Operation, [106]; 

 IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.11. A System for the Feedback of 
Experience from Events in Nuclear Installations [106]; 

 IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.7. Radiation Protection and 
Radioactive Waste Management in the Operation of Nuclear Power Plants, 
[107]. 

3.8.2 Метод оцінки ФБ-8 
Оцінка даного фактора безпеки проводиться за допомогою застосування методів 

експертної оцінки, а також кількісного і якісного аналізу. 
Основним інструментом для одержання інформації про стан досліджуваного 

фактора безпеки і його аналізу є інформаційна система оцінки поточного рівня безпеки 
(ІС ПРБ), розроблена в ДП «НАЕК «Енергоатом» на підставі й відповідно до 
документу СОУ НАЕК 079:2017 [72]. 

Крім системи ІС ПРБ, для більш детальної оцінки стану даного фактора безпеки, 
були використані матеріали «Річного звіту по оцінці поточного рівня експлуатаційної 
безпеки енергоблоків № 1-3 Южно-Української АЕС за 2007 - 2017 роки» [73], і 
відповідна виробнича й організаційно-розпорядча документація, використана при його 
підготовці. 

При цьому слід зазначити, що для тих показників, де це можливо, у методиках і 
формулах розрахунків показників закладене порівняння поточного значення аргументу 
розрахунків показників по відношенню до припустимих і нормованих значень, 
встановлених органами державного регулювання ядерної й радіаційної безпеки або 
експлуатуючою організацією. Однак такий підхід застосується не до всіх показників, 
що розраховуються згідно СОУ НАЕК 079:2017 [72], і тому для них були використані 
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інші формули й методики розрахунків, опис яких наведено для кожного показника у 
звіті з ФБ-8 [7]. 

3.8.3 Критерії оцінки ФБ-8 
Критерієм позитивної оцінки даного фактора є відповідність значень показників 

експлуатаційної безпеки припустимим і нормованим значенням. 
Для кожного показника визначаються чотири наступні зони умов експлуатації: 

 «Зелена» зона – зона нормальної експлуатації. Ця зона характеризується 
прийнятними значеннями показників; 

 «Біла» зона – зона підвищеної уваги. У цій зоні значення показників 
відбивають тенденцію до погіршення умов експлуатації; 

 «Жовта» зона – зона прийняття й реалізації коригувальних заходів. При 
досягненні значеннями показників границь цієї зони, АЕС (за 
необхідності) розробляє коригувальні заходи, спрямовані на те, щоб 
експлуатаційні характеристики відповідали вимогам проекту й погоджує 
їх з державним органом регулювання ядерної й радіаційної безпеки в 
сфері використання ядерної енергії; 

 «Червона» зона – зона ухвалення рішення про можливість подальшої 
експлуатації енергоблоку. При переході значень одного або декількох 
показників у четверту зону АЕС розглядає питання про подальшу 
експлуатацію енергоблоку, розробляє й погоджує з державним органом 
регулювання ядерної й радіаційної безпеки в сфері використання ядерної 
енергії коригувальні заходи. Продовження експлуатації енергоблоку АЕС 
здійснюється за узгодженням з регулювальним органом. 

Установлені граничні значення задовольняють наступним вимогам: 

 дозволяють завчасно виявляти погіршення умов експлуатації; 
 перехід показника з однієї зони в іншу розглядається як погіршення або 

поліпшення умов експлуатації і, у випадку погіршення, викликає 
адекватну реакцію експлуатуючої організації; 

 граничні значення встановлені для кожного експлуатаційного показника; 
 граничні значення встановлені на основі результатів обробки 

статистичних даних і експертних оцінок по галузі і є загальними для всіх 
РУ одного типу. 

Детальні критерії оцінки наведені в ФБ-8 [7]. 

3.8.4 Результати оцінки ФБ-8 «Експлуатаційна безпека» 
Детально результати виконаної оцінки по фактору представлені у звіті з ФБ-8 

[7]. 

3.8.4.1 Експлуатаційні показники безпеки енергоблоку 
Номенклатура, принцип формування показників експлуатаційної безпеки, 

методика їх розрахунків і аналізу, методика виявлення тенденцій стану експлуатаційної 
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безпеки представлено в СОУ НАЕК 079:2017 [72] з урахуванням вимог нормативних 
документів. Аналіз показників дозволяє оцінити стан фізичних бар'єрів, систем і 
елементів, важливих для безпеки, і їх здатність виконання функцій безпеки. 

Документом СОУ НАЕК 079:2017 [72] також передбачений порядок розробки й 
надання звітів в органи державного регулювання ядерної й радіаційної безпеки. 

Збір, обробка даних і розрахунки виконані для наступних основних показників: 
 Показник стійкості роботи енергоблоку; 
 Показник частоти спрацьовування АЗ реактора; 
 Показник аварійної готовності системи аварійного електропостачання; 
 Показник готовності системи аварійного вприскування бору високого 

тиску (TQ13); 
 Показник готовності системи аварійної живильної води (TX); 
 Показник готовності системи аварійного й планового розхолоджування 

(TQ12); 
 Показник частоти відмов СБ; 
 Показник готовності оперативного персоналу; 
 Показник виходу радіонуклідів йоду в перший контур; 
 Показник цілісності обладнання й трубопроводів 1-го контуру; 
 Показник цілісності теплообмінної поверхні ПГ; 
 Показник цілісності системи герметичних огороджень; 
 Показник середньої індивідуальної дози опромінення персоналу; 
 Показник колективної дози опромінення на один енергоблок; 
 Показник радіоактивних надходжень в атмосферу; 
 Показник радіоактивних надходжень у зовнішні водойми; 
 Показник утворення рідких радіоактивних відходів; 
 Показник утворення твердих радіоактивних відходів; 
 Показник переробки рідких радіоактивних відходів; 
 Показник переробки твердих радіоактивних відходів; 
 Показник кількості аналогічних порушень; 
 Показник використання встановленої електричної потужності; 
 Показник частоти порушень у роботі енергоблоку. 

і додаткових показників: 
 Показник частоти порушення меж і/або умов безпечної експлуатації; 
 Показник частоти запуску СБ; 
 Показник працездатності системи керування й захисту; 
 Показник порушень при транспортно-технологічних операціях зі свіжим 

або відпрацьованим ядерним паливом; 
 Показник ефективності управління старінням; 
 Показник порушення ВХР; 
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 Показник відхилення ВХР другого рівня; 
 Показник відхилення ВХР першого рівня; 
 Показник відхилення діагностичних показників ВХР; 
 Показник виробничих втрат; 
 Показник частоти виникнення пожеж; 
 Показник якості процедур (KKD); 
 Показник частоти внутрішніх перевірок за самооцінкою якості 

експлуатації; 
 Показник якості технічного обслуговування й ремонту; 
 Показник впровадження коригувальних заходів; 
 Показник використання часу; 
 Показник готовності несення номінального навантаження. 

В ФБ-8 [7] наведені матриці основних (таблиця 2.2) і додаткових (таблиця 2.3) 
показників ІСПРБ для енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС станом на 31.12.2017, розраховані 
відповідно до СОУ НАЕК 079:2017 [72]. 

Аналіз основних показників експлуатаційної безпеки детально розглянуто в 
п. 2.4.1.2 ФБ-8 [7], аналіз додаткових показників експлуатаційної безпеки представлено 
в п. 2.4.1.3 ФБ-8 [7]. 

Крім показників, розрахованих відповідно до СОУ НАЕК 079:2017 [72], у 
п. 2.4.1.3.15 і п. 2.4.1.3.16 ФБ-8 [7] наведені показники корінних причин порушень у 
роботі енергоблоку (помилки персоналу, відмови обладнання, недоліки 
адміністративного керування) і показник кількості втручань персоналу під час відмов 
або відключення засобів автоматизації (коефіцієнт успішності цих втручань) 
відповідно. 

3.8.4.2 Результати визначення поточного стану експлуатаційної 
безпеки енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС 

Виконаний аналіз показників експлуатації енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС показав, 
що: 

 Аналізуючи показник стійкості роботи енергоблоку за 2008 - 2017 року, 
необхідно відзначити стабільне знаходження показника в зоні нормальної 
експлуатації більшу частину часу аналізованого періоду. У період 2008 - 
2017 років, згідно із трендом, спостерігалося стабільне поліпшення 
показника. Погіршення показника в 2008 і 2012 роках відбулися в першу 
чергу в результаті збігу ряду факторів і не свідчить про системне 
погіршення значення показників. У цілому, згідно із трендом, 
спостерігається тенденція до поліпшення показника, через зниження 
кількості непланових зупинів і розвантажень енергоблоку за 
аналізований період, що свідчить про ефективність комплексних заходів, 
спрямованих на вдосконалення експлуатації енергоблоків (підвищення 
кваліфікації персоналу, зменшення кількості порушень, підвищення 
надійності систем і елементів енергоблоку, модернізацією обладнання й 
т.п.). Коригувальних заходів не потрібно. Необхідно забезпечити 
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збереження досягнутого рівня й прагнути його підвищення шляхом 
збереження й підвищення надійності систем і елементів енергоблоку, їх 
своєчасним ремонтом і модернізацією. 

 Аналізуючи показники аварійної готовності СБ за 2008-2017 роки, 
необхідно відзначити стабільне знаходження значень показників у зоні 
нормальної експлуатації. За останні 10 років відзначається 100% 
готовність систем аварійного електропостачання, аварійного 
впорскування бору високого тиску, системи аварійної живильної води, 
системи аварійного й планового розхолоджування енергоблоку №3. 

 Аналізуючи показник частоти відмов СБ за 2008-2017 роки, необхідно 
відзначити стабільне знаходження показника в зоні нормальної 
експлуатації. За останні 10 років на енергоблоці №3 не було ні одного 
випадку відмови елементів СБ. 

 Аналізуючи показник готовності персоналу за 2008-2017 роки, необхідно 
відзначити стабільне знаходження показника в зоні нормальної 
експлуатації більшу частину часу аналізованого періоду. За останні 10 
років на енергоблоці №3 було лише два випадки неправильних дій 
персоналу, які з'явилися причиною порушення. Неправильних дій 
персоналу, які з'явилися причиною порушення, не зафіксовано після 2 
кварталу 2014 року. 

 За весь аналізований період не відбулося жодного випадку порушення 
меж і/або умов безпечної експлуатації. 

 За весь аналізований період не відбулося жодного випадку включення 
СБ. 

 За весь аналізований період відмов елементів автоматики органів СКЗ, 
які приводять до втрати функцій керування й захисту реактора, не було. 

 За весь аналізований період не відбулося жодного випадку порушення 
при транспортно-технологічних операціях зі свіжим та відпрацьованим 
ядерним паливом. 

 Аналізуючи показник середньої індивідуальної дози опромінення 
персоналу за 2008-2017 роки, необхідно відзначити стабільне 
знаходження показника в зоні нормальної експлуатації, з виходом у зону 
підвищеної уваги в 2009 і 2013 роках. Інших виходів показника за зону 
нормальної експлуатації не відбувалося. 

 Значення показника радіоактивних викидів в атмосферу повільно, але 
стабільно поліпшується. Знаходження показника в «жовтій» зоні до 2011 
року пояснюється вузьким діапазоном експлуатаційних границь значень 
показника, обумовлених відносно малим розкидом значень викидів ( у 
межах десятих часток відсотків). Якщо ж звернути увагу на чисельне 
(процентне) значення показника, то видно, що воно не досягає навіть 1% 
від припустимих меж викидів. Це характеризує ефективність заходів на 
ВП ЮУАЕС, спрямованих на зниження радіаційного впливу на 
навколишнє середовище в результаті викиду радіоактивних речовин в 
атмосферу. Починаючи з 2012 року, у цілому значення показника 
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радіоактивних викидів в атмосферу відповідають зоні нормальної 
експлуатації. 

 Аналізуючи показник радіоактивних надходжень у зовнішні водойми за 
2008 - 2017 роки, необхідно відзначити стабільне знаходження показника 
в зоні нормальної експлуатації більшу частину аналізованого періоду. На 
даний момент у результаті оргтехзаходів, реалізованих на ВП ЮУАЕС, 
показник радіоактивних надходжень у зовнішні водойми стабільно 
перебуває в зоні нормальної експлуатації й коригувальних заходів не 
потрібує. 

 Аналізуючи показник утворення рідких радіоактивних відходів за 2008 - 
2017 роки, необхідно відзначити стабільне знаходження показника в зоні 
нормальної експлуатації.  

 Показник утворення твердих радіоактивних відходів за результатами 
звітного періоду після тривалого знаходження в «жовтій» зоні, 
починаючи з 2 кв. 2010 р. перебуває в «зеленій» зоні й має виразну 
тенденцію до зниження (поліпшення). Погіршення показника (2013-2014 
рр. і 2017 р.) утворення твердих радіоактивних відходів пов'язані з 
виконанням більшого обсягу реконструктивних робіт із продовження 
строку експлуатації енергоблоку №1. 

 Аналізуючи показник виходу радіонуклідів йоду в 1-й контур за 2008 - 
2017 роки, необхідно відзначити стабільне знаходження показника в зоні 
нормальної експлуатації. При цьому згідно із трендом, спостерігається 
тенденція до поліпшення показника. 

 Аналізуючи показник цілісності обладнання й трубопроводів першого 
контуру за 2008 - 2017 роки, необхідно відзначити стабільне знаходження 
показника в зоні нормальної експлуатації. За весь аналізований період 
відбувся лише один випадок порушення цілісності обладнання й 
трубопроводів 1-го контуру в 2010 році. За останні 7 років 
розгерметизації обладнання й трубопроводів першого контуру на 
енергоблоці №3 зареєстроване не було. 

 Протягом аналізованого періоду протікання з першого контуру через 
теплообмінну поверхню ПГ не спостерігалися. Показник стабільно 
перебуває в зоні нормальної експлуатації. 

 Значення показника цілісності СГО перебувають у зоні нормальної 
експлуатації. Коливання значення показника носять природній характер, 
що відбиває результати щорічних експлуатаційних випробувань. 

 За весь аналізований період був лише один випадок пожежі або 
локального загоряння. Значення показника при цьому вийшли на 
границю «жовтої» зони, однак не перетнули її. Коригувальних заходів не 
потрібно. 

 При аналізі показника кількості аналогічних порушень за 2008 – 2017 
роки, необхідно відзначити його стабільне знаходження в зоні 
нормальної експлуатації до 2014 року. За останні 10 років експлуатації 
енергоблоку було 3 порушення, що мають хоча б одну аномальну подію з 
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такими ж безпосередніми або корінними причинами. У цілому, можна 
відзначити ефективність діяльності по розслідуванню порушень у роботі 
й визначенню їх безпосередніх і корінних причин, призначенню 
коригувальних заходів. Коригувальних заходів не потрібно. 

 Аналізуючи показник якості технічного обслуговування й ремонту за 
2008-2017 роки, необхідно відзначити стабільне знаходження показника 
в зоні нормальної експлуатації й більшу частину часу перебувало на 
максимально можливому рівні. На енергоблоці №3 за останні 10 років 
експлуатації було лише 2 відмови обладнання СВБ, що виникли через 
неякісне проведення ремонту (відмов обладнання СВБ, що виникли через 
неякісне проведення ТО не було). 

 За весь аналізований період на енергоблоці №3 не було жодного 
порушення, при якому мало місце втручання персоналу під час відмов 
або відключення засобів автоматизації. Тому значення даного показника 
дорівнює 100%. Про оцінку ефективності/успішності цих втручань у 
цьому випадку говорити не можна 

Кількість порушень (з будь-якої причини) у роботі енергоблоку за 2008 – 2017 
роки зменшилася з 1 - 3 порушень у рік за період з 2008 - 2012 роки до 0 - 2 порушень у 
рік за період з 2013 - 2017 роки. Загалом, це свідчить про ефективність діяльності 
ВП ЮУАЕС, яка спрямована на підвищення й підтримку кваліфікації персоналу, на 
підвищення надійності обладнання й систем і вдосконалення діючих процедур. 

3.8.4.3 Інформаційна система моніторингу показників експлуатаційної 
безпеки ІСПРБ 

На Южно-Українській АЕС розпорядженням ДП НАЕК «Енергоатом» № 397-р 
впроваджена інформаційна система моніторингу показників експлуатаційної безпеки 
ІСПРБ. ІС ПРБ розроблена відповідно до СОУ НАЕК 079:2017 [72]. 

ІС з моніторингу ПРБ призначена для наступного: 
 моніторингу ПЕБ; 
 введення вихідних даних для розрахунків ПЕБ в ІС; 
 розрахунків ПЕБ; 
 статистичної обробки даних значень, що зберігаються в базі, ПЕБ для 

визначення граничних значень зон ПЕБ; 
 автоматизації процесу розрахунків граничних значень зон і ПЕБ; 
 реалізації методу «зонування» і аналізу трендів (зміни значень показників 

у часі). 
Система моніторингу поточного рівня безпеки АЕС дозволяє наступне: 

 у стислій і легко сприйманій формі надати фахівцям і керівникам АЕС 
інформацію про поточний рівень безпеки, яка раніше представлялася 
тільки у вигляді великих звітів, на читання яких у більшості керівників 
немає часу; 

 відслідковувати тенденції зміни показників і забезпечувати підтримку 
рівня безпеки не нижче досягнутого; 
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 вчасно сигналізувати про появу дефіцитів безпеки по всім АЕС ДП 
«НАЕК «Енергоатом», (у т.ч. по кожному енергоблоку); 

 використовувати аналіз трендів при розробці коригувальних заходів. 
 За допомогою ІС ПРБ щокварталу розробляються звіти за 40 показниками 

експлуатаційної безпеки, а також готується Річний звіт з оцінки поточного стану 
експлуатаційної безпеки енергоблоків № 1,2,3 ЮУАЕС [73]. 

Аналізуючи статистику зміни показників з 1991 р. можна зробити висновок про 
те, що показники експлуатаційної безпеки в цілому поліпшуються, що свідчить про 
ефективність виконаних заходів і діяльності ВП ЮУАЕС з підвищення безпеки АЕС, а 
також ефективності системи документування показників експлуатаційної безпеки. 
Визначаючи достатність ІС ПРБ необхідно відзначити, що система за потреби може 
модернізуватися шляхом додавання нових показників експлуатаційної безпеки. 

3.8.4.4 Радіаційний захист 
Радіаційна безпека - це дотримання припустимих меж радіаційного впливу на 

персонал, населення й навколишнє природне середовище, встановлених нормами, 
правилами й стандартами по безпеці. Радіаційний захист - сукупність радіаційно-
гігієнічних, проектно-конструкторських, технічних і організаційних заходів, 
спрямованих на забезпечення радіаційної безпеки. 

Ефективність радіаційного захисту на об'єктах ВП ЮУАЕС оцінена наступними 
показниками радіаційної безпеки, представленими й докладно проаналізованими в 
щорічних звітах зі стану радіаційної безпеки й радіаційного захисту на атомній 
електростанції: 

 індивідуальними й колективними дозами опромінення персоналу; 
 газо-аерозольним викидом радіонуклідів в атмосферу; 
 водним скидом радіонуклідів у зовнішні водойми; 
 індексами викидів і скидів радіоактивних речовин у навколишнє 

середовище. 
Спостереження за радіаційною обстановкою у ВП ЮУАЕС у межах зони 

спостереження здійснюється за допомогою системи радіаційного контролю (СРК) на 
проммайданчику, у санітарно-захисній зоні й у зоні спостереження ВП ЮУАЕС. 

Щорічно в санітарно-захисній зоні й зоні спостереження ВП ЮУАЕС 
відбирається кілька тисяч проб, що характеризують радіаційний стан приземного 
повітря, поверхневих водойм, компонентів наземних і водних екосистем.  

Радіаційний контроль із використанням технічних засобів здійснює персонал 
ЦРБ ВП ЮУАЕС. Усі види радіаційного контролю в ВП ЮУАЕС виконуються 
відповідно до регламенту радіаційного контролю [193]. 

Загальний посібник із забезпечення радіаційної безпеки й радіаційного захисту в 
ВП ЮУАЕС здійснює Генеральний директор ВП ЮУАЕС. 

Відповідальність за організацію робіт і виконання технічних заходів щодо 
радіаційної безпеки й радіаційного захисту покладено на головного інженера – 
першого заступника генерального директора. 
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Особи, відповідальні за радіаційну безпеку, радіаційний захист і радіаційний 
контроль, а також розподіл між ними функцій по забезпеченню радіаційної безпеки й 
радіаційного захисту, визначаються наказом по ВП ЮУАЕС. 

Керівники всіх підрозділів ВП ЮУАЕС несуть персональну відповідальність за 
забезпечення радіаційної безпеки й радіаційного захисту в підлеглих підрозділах. 

Основним підрозділом на ВП ЮУАЕС, відповідальним за управління 
радіаційним захистом і радіаційною безпекою, здійснення радіаційного контролю на 
об'єктах ВП ЮУАЕС, СЗЗ і ЗС, забезпечення методичною підтримкою підрозділів АЕС 
є цех радіаційної безпеки (ЦРБ). 

Докладний опис структури управління радіаційним захистом наведений в 
інструкції з радіаційної безпеки ИБ.0.0026.0091 [250]. Радіаційний контроль на об'єктах 
ЮУАЕС, проммайданчику, у санітарно-захисній зоні й зоні спостереження 
проводиться відповідно до регламенту радіаційного контролю [193], розробленого 
відповідно до ГНД 95.1.01.03.057-2004 «Регламент радіаційного контролю з 
реакторами типу ВВЕР. Типовий зміст» і погодженого з державними регулюючими 
органами України. На ВП ЮУАЕС здійснюються наступні види радіаційного 
контролю: 

 радіаційний контроль стану захисних бар'єрів; 
 радіаційний технологічний контроль; 
 радіаційний дозиметричний контроль; 
 радіаційний контроль навколишнього середовища; 
 контроль над нерозповсюдженням радіоактивних забруднень; 
 радіаційний контроль при умовах, відмінних від режиму нормальної 

експлуатації; 
 радіаційний контроль гріючих середовищ та тих, що нагріваються при 

відпустку тепла з АЕС. 
Радіаційний контроль ведеться на території промислового майданчика АЕС, у 

санітарно-захисній зоні (радіус 2,5 км) і в зоні спостереження (радіус 30 км). При 
здійсненні моніторингу природного середовища радіаційний (гама) фон 
відслідковується на 44 постах в 30-кілометровій зоні спостереження й на контрольному 
пості в с. Рябоконево (33,5 км від ВП ЮУАЕС). 

Ведеться безперервний контроль викидів і скидів радіоактивних речовин у 
навколишнє середовище з ВП ЮУАЕС. Виміряється концентрація радіонуклідів у воді, 
у донних відкладаннях, у гідробіонтах (організми, що постійно живуть у водному 
середовищі водойм), у ґрунті, рослинності, в атмосферному повітрі й в атмосферних 
опадах. 

Багаторічні спостереження показують, що за весь період експлуатації ВП 
ЮУАЕС припустимий рівень газо-аерозольних викидів в атмосферу й рідких скидів у 
водойми жодного разу не був перевищений. Реальні показники значно нижче 
встановлених норм. Результати аналізів свідчать, що радіаційний фон на промисловому 
майданчику, у санітарно-захисній зоні й у зоні спостереження ВП «Южно-Українська 
АЕС» перебуває на рівні природніх фонових значень, заміряних до пуску атомної 
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станції. Викиди в навколишнє середовище не перевищують 1% від установлених 
припустимих значень. 

На ЮУАЕС розроблений і діє документ ИБ.0.0026.0100 «Регламентація дій 
персоналу при виникненні радіаційної аварії», який визначає основні фактори, що 
характеризують радіаційні аварії й дії персоналу ВП ЮУАЕС у різних фазах розвитку 
радіаційної аварії. 

ВП ЮУАЕС продовжує вдосконалювати свою діяльність в області радіаційної 
безпеки. Триває поетапне впровадження в дослідну експлуатацію автоматизованої 
системи контролю радіаційної обстановки в зоні розташування АЕС (АСКРО), яка 
суттєво підвищить оперативність радіаційного моніторингу в радіусі 30 кілометрів. 

У рамках реконструкції системи радіаційного контролю атомної станції введено 
в промислову експлуатацію систему автоматизованого контролю індивідуальних доз 
персоналу, а також системи автоматизованого контролю газо-аерозольних викидів у 
вентиляційні труби енергоблоків. 

Заходи щодо вдосконалення радіаційного захисту на ВП ЮУАЕС визначаються 
ПМ.0.0026.0029 «Програма підвищення рівня радіаційної безпеки й забезпечення 
радіаційного захисту ВП ЮУАЕС». 

У ВП ЮУАЕС із січня 2002 р. функціонує Рада ALARA очолювана головним 
інженером ВП ЮУАЕС. 

3.8.4.5 Поводження з радіоактивними відходами на ВП ЮУАЕС 
Обіг з РАО складається із двох складових: 

 обігу із твердими радіоактивними відходами (ТРВ); 
 обігу з рідкими радіоактивними відходами (РРВ). 

Експлуатація систем поводження з РАВ на ЮУАЕС здійснюється відповідно до 
вимог нормативно-технічної документації й забезпечує біологічний захист 
обслуговуючого персоналу й виключає радіоактивне забруднення навколишнього 
середовища при поводженні як з твердими, так і з рідкими радіоактивними відходами. 

Система обігу з РАВ на ВП ЮУАЕС функціонує в такому складі: 
 система збору й попереднього кондиціювання РАВ на проммайданчику; 
 комплекс уніфікованих контейнерно-транспортних засобів; 
 система тимчасового зберігання кондиціонованих РАВ на території 

проммайданчику й підготовки РАВ до передачі на спеціалізовані 
підприємства для тривалого зберігання/захоронення, відповідно до 
критеріїв  приймання; 

 система обліку РАВ; 
 система радіаційного контролю процесів обігу з РАВ. 

Комплекс поводження з рідкими радіоактивними відходами (РРВ) складається із 
СРВ № 1-3, а так само споруджуваного комплексу переробки рідких радіоактивних 
відходів (КПРРВ). Основним завданням з модернізації системи поводження із РРВ на 
ЮУАЕС є створення системи переробки РРВ. Початі роботи із впровадження системи 
добування твердих відкладань і шламів з ємностей для зберігання РРВ. Зараз 
виконання даного заходу припинене до рішення питання щодо вибору технології 
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переробки РРВ (включений у перелік заходів Комплексної програми поводження з РАВ 
в ДП «НАЕК «Енергоатом» ПМ-Д.0.18.174-16 [158]). 

Комплекс поводження із твердими радіоактивними відходами (ТРВ) складається 
із СТРВ № 1-3, ССВ, Хрпг, а також споруджуваного комплексу переробки твердих 
радіоактивних відходів (КПТРВ). 

При нормальній експлуатації енергоблоків №№1-3 ВП ЮУАЕС ТРВ 
утворюються як при їхній роботі на потужності, так і при їх зупинах для проведення 
ремонтних робіт. Утворення ТРВ можливо також у випадку аварій на ЮУАЕС.  

При роботі енергоблоків на потужності утворюється в середньому 25% від 
загальної кількості ТРВ. Утвір ТРВ відбувається під час робіт, пов'язаних з 
експлуатацією, технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання, що не вимагають 
зупину енергоблоків. 

Основні обсяги ТРВ на ЮУАЕС утворюються в періоди зупинів енергоблоків – у 
середньому 75% від загальної кількості ТРВ. Утвір ТРВ відбувається під час робіт, 
пов'язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання, реконструкцією й 
модернізацією на зупинених блоках. Основні джерела утворення трапних вод, 
періодичність і орієнтовні середньорічні обсяги їх надходжень наведено в таблиці 2.53 
ФБ-8 [7]. Проєктне значення річних надходжень трапних вод становить 66 040 м3/рік. 

Відпрацьовані сорбенти виникають при гідровивантаженнях систем 
спецводоочищення СВО-1 – СВО-7. Періодичність і орієнтовні середньорічні обсяги їх 
надходжень наведено в таблиці 2.54 ФБ-8 [7]. Проєктне значення річних надходжень 
відпрацьованих сорбентів становить 65,6 м3/рік. 

Джерелом утворення шламів є тверда фракція, що утворюється при 
розпушуванні та відмиванні фільтрів систем спецводоочищення СВО-1 – СВО-7. 

Для зберігання РРВ використовуються спеціальні ємності, що розміщені у СК-2: 
 один бак фільтруючих матеріалів об’ємом 190 м3; 
 два баки кубового залишку об’ємом по 190 м3 кожний; 
 один резервний бак об’ємом 190 м3. 

Крім зазначених баків, система містить обладнання для транспортування РРВ – 
гідроелеватор для перекачування сорбентів (Q = 25 м3/ч), монжюс для перекачування 
кубового залишку (V = 10 м3), розділююча ємність (V = 0,44 м3). 

Проєктні значення річних надходжень кубового залишку на першій черзі ВП 
ЮУАЕС (енергоблоки №1,2) становлять 480 м3/рік, відпрацьованих сорбентів  
- 31,2 м3/рік. Проєктні значення річних надходжень кубового залишку на другій черзі 
ВП ЮУАЕС (енергоблок №3) становлять 176 м3/рік, відпрацьованих сорбентів  
- 19,75 м3/рік, шламів - 7,75 м3/рік. Фактичні річні надходження РРВ з 2010 по 2017 рр. 
наведено в таблиці 2.56 і 2.58 ФБ-8 [7]. 

У зв'язку з тим, що в ВП ЮУАЕС у цей час відсутні установки для глибокої 
переробки кубового залишку, для запобігання переповнення баків СРРВ кубовий 
залишок і декантат кубового залишку з ємностей СРРВ повторно випарюють на 
випарних апаратах СВО і повертають у ємності кубового залишку. 
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У результаті в ємностях СРРВ відбувається постійне накопичення солей за 
рахунок їх кристалізації і виділення у тверду фазу з перенасичених розчинів. Це 
приводить до зменшення ефективного обсягу ємностей зберігання СРРВ. 

Тенденція до щорічного зменшення утворення трапних вод спостерігається за 
рахунок виконання «Заходів щодо подальшого скорочення обсягу утворення рідких 
радіоактивних середовищ і відходів у ВП ЮУАЕС». Це обумовлене контролем рівнів 
надходження трапних вод у систему спецканалізації, оптимізацією процесу її 
переробки і т.п. 

Вільний об’єм у сховищах РРВ ЮУАЕС є достатнім для продовження 
безперебійної експлуатації енергоблоків ЮУАЕС і на кінець 2017 р. він становив: 

 для ємностей кубового залишку (КЗ) - 27%; 
 для ємностей відпрацьованих фільтруючих матеріалів (ВФМ) - 29%. 

Однак, низка проблемних питань при застосуванні технології перерозпарювання 
КЗ й звільнення ємностей від сольових відкладень свідчить про те, що впровадження 
оптимізованої схеми поводження із РРВ для ЮУАЕС залишається пріоритетним 
завданням. Актуальним завданням є також впровадження технології переробки ВФМ. 

При збереженні існуючої системи доупарювання кубового залишку й динаміки 
його надходжень, обсягів сховищ достатньо для розміщення кубового залишку 
протягом (4246 - 2727) / 94 = 16 років. Тому буде потрібно, можливо, закупівля й 
використання установок УГУ для додаткової переробки КЗ. 

Надходження відпрацьованих сорбентів у ємності сховищ за останні 8 років (з 
2010 по 2017 рік) становить у середньому 9 м3. При збереженні існуючої системи 
поводження із РРВ й динаміки надходжень відпрацьованих сорбентів, обсягу сховищ 
досить для розміщення їх протягом 181/9 = 20 років. Тому буде потрібно, можливо,  
використання додаткової ємності для зберігання відпрацьованих сорбентів. 

На підставі інформації про заповнення сховищ і, за умови збереження існуючої 
динаміки надходжень РРВ, а також з урахуванням удосконалення системи переробки 
РРВ у ВП ЮУАЕС, можна зробити висновок про те, що вільних обсягів у сховищах 
буде достатньо для приймання РРВ на весь термін експлуатації енергоблоків ВП 
ЮУАЕС, з урахуванням продовження строку експлуатації на 20 років. 

Згідно заходів, запланованих у попередні роки, розроблений технічний і робочий 
проекти на базі установки глибокого випарювання (УГВ), під час роботи якої кубовий 
залишок випарюється до стану сольового плаву. Для реалізації проекту було закуплено 
основне й частина допоміжного обладнання. Але сольовий плав, згідно з нинішньою 
класифікацією ОСПУ-2005  [185], віднесений до РРВ й тому вимагає додаткового 
кондиціювання для передачі його на захоронення. Тому, у цей час, впровадження УГВ 
на ЮУАЕС припинене до ухвалення рішення за оптимальною технологією переробки 
кубового залишку з метою виключення утворення СП. 

В ВП ЮУАЕС також початі роботи із впровадження системи добування твердих 
відкладань і шламів з ємностей для зберігання РРВ. Розроблені техніко-економічне 
обґрунтування й технічне завдання на розробку робочого проекту системи. 
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Зараз виконання даного заходу припинене до вирішення питання щодо вибору 
технології переробки РРВ (включено у перелік заходів Комплексної програми 
поводження з РАВ в ДП «НАЕК «Енергоатом» ПМ-Д.0.18.174-16 [158]). 

Динаміка накопичення низько, середньо і високоактивних ТРВ (НАВ, САВ і 
ВАВ) в сховищах ВП ЮУАЕС (на основі усереднених за 8 років щорічних надходжень 
експлуатаційних ТРВ енергоблоків №1,2,3 ВП ЮУАЕС) приведена в таблиці 3.12. 

Таблиця 3.12 – Динаміка накопичення низько, середньо і високоактивних ТРВ в період 
з 2010 по 2017. 

Рік 
Утворення ТРВ, м3 Накопичення ТРВ, м3 

НАВ САВ ВАВ НАВ САВ ВАВ 

2010 311 4,0 0,168 16207,3 575,85 14,228 
2011 269,2 6,65 0,162 16299,5 582,50 14,39 
2012 199,9 3,5 0,24 16366,6 586,00 14,63 
2013 335,5 7,0 0,32 16532,8 593,00 14,95 
2014 366,7 4,0 0,25 16673,7 597,00 15,2 
2015 279 9,0 0,60 16720,5 606,00 15,8 
2016 177,2 7,0 0,40 16897,7 613,00 16,2 
2017 338,2 8,0 0,30 17235,9 621,00 16,50 
Середнє 
за 8 років 277,10 6,25 0,31 - - - 

Заповнення сховищ, %** 74,8 54,0 9,3 
* в т.ч. 34,8 м3 твердих відкладень з ємності 1TW15B01 СРВ-1 
**  без врахування способу зберігання 

 
Прогноз накопичення низько, середньо і високоактивних ТРВ до 2040 року від 

експлуатації енергоблоків №1,2,3 ВП ЮУАЕС наведено в таблиці 3.13. 

Таблиця 3.13 - Прогноз накопичення низько, середньо і високоактивних ТРВ від 
експлуатації енергоблоків №1,2,3 ВП ЮУАЕС. 

Види ТРВ Обсяг сховищ 
ТРВ 2018 2020 2025 2030 2035 2040 

НАВ, м3 25781 17453 18007,2 19392,7 20778,2 22163,7 23549,2 
САВ, м3 1154 628,1 640,6 671,9 703,1 734,4 765,6 
ВАВ, м3 179 16,90 17,48 19,03 20,58 22,13 23,68 

 

При збереженні існуючої системи поводження з ТРВ та динаміки їх 
надходження, а також дотримання заходів спрямованих на мінімізацію утворення ТРВ, 
обсягів сховищ в ВП ЮУАЕС (прогноз накопичення низько, середньо і 
високоактивних ТРВ до 2040 року від експлуатації енергоблоків №1,2,3 ВП ЮУАЕС - 
таблиця 3.13) досить для розміщення ТРВ протягом: 
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 для НАВ (25781 - 17314,5) / 277,1 = 25,8 років; 
 для САВ (1154 - 625) / 6,25 = 84,6 років; 
 для ВАВ (179 - 16,7) / 0,31 = 523,5 років. 

3.8.5 Узагальнюючі висновки з аналізу ФБ-8 «Експлуатаційна 
безпека» 

У цілому, по оцінці результатів дослідження ФБ №8 «Експлуатаційна безпека», 
можна стверджувати, що експлуатаційні показники безпеки енергоблоку №3 
ВП ЮУАЕС перебувають в повній відповідності із встановленими критеріями, 
встановлених до цього фактора національними й міжнародними вимогами. 

Враховуючи наявні тенденції й існуючі тренди показників експлуатаційної 
безпеки можна обґрунтовано прогнозувати, що діяльність ВП ЮУАЕС за напрямком 
ФБ №8 також повністю й з достатньою якістю буде відповідати встановленим вимогам 
як на короткостроковий (1 рік), так і на середньостроковий (3 роки) період. 

Однак на підставі аналізу показників експлуатаційної безпеки системи ІС ПРБ 
можна виділити наступні проблемні питання й області для поліпшення. 

По показникові переробки рідких радіоактивних відходів RАО-3: 
На ВП ЮУАЕС для запобігання переповнення баків кубовий залишок повторно 

випарюється на випарних апаратах СВО, що приводить до утвору в баках кубового 
залишку твердих сольових відкладань. За станом на кінець 2017 р. при збереженні 
існуючої системи доупарювання кубового залишку й динаміки його вступу, обсягів 
сховищ досить для розміщення кубового залишку протягом 16 років. Таким чином, для 
ВП ЮУАЕС актуальним є питання впровадження технології переробки кубового 
залишку й, можливо, закупівля й використання установок УГУ для додаткової 
переробки КЗ. 

По показникові переробки твердих радіоактивних відходів RАО-4: 
На ВП ЮУАЕС в існуючій у цей час схемі обігу із ТРВ є діючими установки 

підпресування ТРВ. 
Уведення в експлуатацію комплексу по переробці ТРВ на ЮУАЕС запланований 

на 2021. Датою початку будівництва КПРАВ на ВП ЮУАЕС ухвалюється 2019. 
На підставі інформації про заповнення СТРВ, за умови збереження існуючої 

динаміки вступу до них ТРВ (з урахуванням вилучення кристалізованих твердих 
відкладань і шламів з ємностей РРВ й передачі їх у СТРВ), можна зробити висновок 
про те, що вільних обсягів у СТРВ вистачить на весь строк експлуатації енергоблоків 
ВП ЮУАЕС, з урахуванням подовження строку експлуатації. 

Результати аналізу утворення й нагромадження ТРВ дозволяють зробити 
висновок, що при збереженні існуючої системи обігу із ТРВ, відсутність комплексу для 
їхньої переробки не приведе до дефіциту вільних обсягів у сховищах ТРВ в період дії 
Комплексної програми [158]. 

Для підтримки рівня експлуатаційної безпеки на необхідному рівні якості й 
підвищення її ефективності, у найближчі 1-3 роки, необхідно виконати коригувальні дії 
відносно виявлених областей для поліпшення. 



 

ДП НАЕК Южно-Українська АЕС. Енергоблок №3. 

ЗППБ. «Комплексний аналіз безпеки» 

ВП ЮУАЕС 

ОППБ.3.0039.00 стор.153 

Довгостроковий прогноз, до наступної переоцінки безпеки, експлуатації 
енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС: рівень експлуатаційної безпеки буде стабільним або 
незначно планомірно підвищуватися як у міру підвищення культури безпеки й 
кваліфікації персоналу ВП ЮУАЕС (що приведе до зниження кількості відмов і 
порушень, обумовлених впливом людського фактора), так і в міру здійснення заходів 
щодо підвищення безпеки, запланованих до виконання на ВП ЮУАЕС або на 
галузевому рівні. 

За результатами виконаної оцінки фактора ФБ-8 [7] виявлені проблемні питання 
за якими заплановані відповідні заходи щодо їх усунення. Перелік цих заходів 
представлено в таблиці 5.1 цього документа. 

У зв'язку з постійним процесом модернізації обладнання знижується імовірність 
відмов за загальними причинами. Здійснюється заміна УКТЗ, СГІК, ПВТ, 
гермопроходок і реалізація інших заходів КзПБ, що суттєво впливає на зниження 
кількості й важкості відмов. Щорічно розробляються «Заходи щодо підвищення 
надійності обладнання» на підставі дефектів і звітів по подіях у роботі ВП ЮУАЕС. 

Результати проведеного аналізу показують, що коригувальних заходів, 
установлених і запланованих безпосередньо за фактом аналізів значень і змін трендів 
показників, на ВП ЮУАЕС не встановлено. Це також, нарівні з вищесказаним про 
безупинно виконувані роботи з підвищення безпеки, свідчить про можливість 
впевненого прогнозування високого рівня експлуатаційної безпеки у понадпроектний 
строк (до наступної переоцінки безпеки). 

3.9 Фактор безпеки № 9 «Використання досвіду інших АЕС і результатів 
наукових досліджень» 

Даний розділ сформований на основі звіту з фактору безпеки №9 [8]. Метою 
аналізу даного фактора безпеки є демонстрація того, що розроблена й реалізується 
система обліку експлуатаційних показників безпеки й подій, важливих для безпеки, з 
розробкою і реалізацією заходів щодо компенсації на всіх однотипних енергоблоках 
АЕС України, а також враховується закордонний досвід і дані останніх наукових і 
інженерних розробок. 

3.9.1 Нормативні вимоги, застосовні до ФБ-9 
Основними нормативними документами, застосовними до даного фактора 

безпеки являються: 

 НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації 
енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення 
періодичної переоцінки безпеки» [16]; 

 НП 306.2.100-2004 «Положення про порядок розслідування та обліку 
порушень в роботі атомних станцій» [108]. Положення є основним 
документом державного надзору, який визначає порядок розслідування та 
обліку порушень, у тому числі, облік попереднього галузевого досвіду 
експлуатації; 

 НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій»[13]; 
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 СОУ НАЕК 035:2013 «Інженерна, наукова та технічна підтримка. Система 
накопичення, аналізу та використання (система врахування) досвіду 
експлуатації. Основні положення»[155]. 

3.9.2 Метод оцінки ФБ-9 
Враховуючи специфіку фактора безпеки «Використання досвіду інших АЕС і 

результатів наукових досліджень» і відсутність проектних основ здатних на нього 
впливати, для оцінки досліджуваного фактора безпеки обраний метод експертного 
порівняльного аналізу (оцінки). 

У процесі дослідження ФБ-9 (аналізу й оцінки поточної ситуації) була 
застосована колективна експертна оцінка й ретельно вивчений і всебічно 
проаналізований встановлений в експлуатуючій організації й застосований до 
енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС організаційний порядок (процедури й дії по кожному 
елементу встановленої на АЕС системи використання досвіду інших станцій і 
результатів досліджень). 

Дослідження були проведені відносно наступних елементів функціонування 
системи використання ДЕ: 

 нормативно-технічна база ВП ЮУАЕС, що підтримує програму ДЕ; 
 керування, організація й функції програми ДЕ; 
 схема вивчення зовнішнього досвіду експлуатації й прийняття рішень; 
 схема вивчення результатів нових наукових досліджень, і прийняття 

рішень; 
 система контролю впровадження заходів, звітність. Оцінка ефективності 

програми використання ДЕ. 

3.9.3 Критерії оцінки ФБ-9 
Критерії оцінки до даного фактора визначені й сформульовані у вигляді 

очікуваних результатів по кожному з елементів ФБ-9. Детально критерії оцінки 
представлені у звіті по ФБ-9 [8]. 

3.9.4 Результати оцінки ФБ-9 «Використання досвіду інших АЕС і 
результатів наукових досліджень» 

Детально результати виконаної оцінки фактору представлені у звіті по ФБ-9 [8]. 
Нижче наведена ключова інформація і висновки зі вказаного звіту. 

3.9.4.1 Нормативно-технічна база ВП ЮУАЕС в підтримку програми 
досвіду експлуатації 

Відповідно до вимог НП 306.2.141-2008 [13] у ВП ЮУАЕС установлена політика 
в області безпеки [203], яка підтверджує усвідомлення керівництвом АЕС і підрозділів, 
що безпека експлуатації ядерного енергоблоку, у тому числі, залежить від всебічного 
аналізу досвіду експлуатації з наступним прийняттям своєчасних і адекватних 
коригувальних заходів. 
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Для виконання нормативних вимог, перерахованих у розділі 2.1 ФБ-9 [8] і з 
метою визначення єдиної технічної політики в області використання досвіду 
експлуатації експлуатуюча організація ДП «НАЕК «Енергоатом» розробила ряд 
нормативно-технічних документів, що встановлюють систему накопичення, аналізу й 
використання досвіду експлуатації. 

При дослідженні наявних в експлуатуючій організації ДП «НАЕК «Енергоатом» 
і ВП ЮУАЕС нормативно-технічних документів і процедур, а також організаційно-
розпорядчих документів, що встановлюють систему накопичення, аналізу й 
використання галузевого досвіду експлуатації, встановлено, що діяльність 
підтримується необхідною нормативно-технічною базою. 

3.9.4.2 Управління, організація й функції програми досвіду експлуатації 
Основною метою діяльності по використанню досвіду експлуатації у ВП 

ЮУАЕС є підвищення безпеки й надійності експлуатації енергоблоків ЮУАЕС 
шляхом впровадження й підтримки ефективної системи накопичення, аналізу й 
використання досвіду експлуатації. 

Діяльність, пов'язана з обліком і використанням внутрішнього досвіду 
експлуатації (класифікація внутрішніх подій; порядок їх розслідування; аналіз корінних 
причин їх виникнення; розробка й реалізація коригувальних заходів тощо) докладно 
розглядається у звіті з ФБ-8 [7]. 

Відповідно до документа [204] в ВП ЮУАЕС встановлена й функціонує схема 
управління зовнішнім досвідом експлуатації. 

Для ефективного функціонування системи використання досвіду експлуатації, 
вирішуються завдання систематичного пошуку, відбору, аналізу застосовності 
експлуатаційного досвіду з наступним впровадженням прийнятного досвіду шляхом 
розробки й реалізації коригувальних заходів для поліпшення процесів, процедур, 
підготовки персоналу. 

Система використання зовнішнього досвіду експлуатації у ВП ЮУАЕС містить 
у собі наступні елементи: 

 вивчення й використання інформації про зовнішній досвід експлуатації, 
одержуваної з різних джерел; 

 збір/одержання й аналіз інформації про події на інших АЕС України і 
світу; 

 розробка й впровадження коригувальних заходів, оцінка їх ефективності; 
 поширення й обмін інформацією про існуючий досвід експлуатації; 
 обробка, документування й зберігання інформації. 

3.9.4.3 Схема вивчення зовнішнього досвіду експлуатації й прийняття 
рішень 

Відповідно до «Положення по організації використання досвіду експлуатації в 
ВП ЮУАЕС» [204], джерелами інформації про досвід інших АЕС є: 

Інформація, одержувана по лінії експлуатуючої організації: 
 звіти про розслідування порушень і відхилень у роботі АЕС України; 
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 звіти про розслідування порушень у роботі АЕС Росії, що надходять по 
лінії співробітництва ДП «НАЕК «Енергоатом» з ВАТ «Концерн 
Енергоатом»; 

 листи-рекомендації ДП «НАЕК «Енергоатом»; 
 інформаційні матеріали ДП «НАЕК «Енергоатом»; 
 повідомлення, що надходять із ВАО АЕС-МЦ: 

– повідомлення про значний досвід експлуатації (SOER); 
– повідомлення про значимі події (SER); 
– повідомлення про події у форматі WER; 
– цільові інструктажі (JIT); 
– річні звіти ВАО АЕС-МЦ; 
– огляд подій на АЕС світу по всіх регіональних центрах ВАО АЕС; 

 інформація про події на АЕС світу, розміщена на офіційному сайті 
МАГАТЕ; 

 інформація про події на АЕС світу, розміщена в спеціалізованій базі даних 
МАГАТЕ "International Reporting System for Operating Experience (IRS)" – 
"Міжнародна система обліку досвіду експлуатації"; 

 інформаційні матеріали проектних і науково-дослідних організацій, 
постачальників, виробників; 

 технічні бюлетені від постачальників продукції, заводів-виробників, 
генерального проектувальника; 

 інформація про позитивний галузевий досвід, яка отримується з ВАО АЕС 
і інших джерел; 

 інформаційні матеріали ДП "НАЕК "Енергоатом"; 
 інформаційні матеріали або вимоги ДІЯРУ; 
 інформація, одержувана на нарадах і семінарах по обміну досвідом 

експлуатації. 
З метою підтвердження використання інформації із усіх встановлених джерел 

вивчені й проаналізовані всі наявні підсумкові матеріали по використанню досвіду 
експлуатації у ВП ЮУАЕС за останні 10 років ( 2008-2017 рр.): 

 щомісячні протоколи нарад по використанню досвіду експлуатації; 
 квартальні звіти за підсумками роботи ВП ЮУАЕС із інформаційними 

повідомленнями про порушення на інших АЕС; 
 звіти про отримані за досліджуваний період усі інформаційні 

повідомлення, згенеровані відповідно до запиту із БД ВП ЮУАЕС 
«Облік….зовнішнього досвіду експлуатації». 

Проведена перевірка й отримане підтвердження наявності доступу до 
англомовної БД Атлантского Центру ВАО АЕС, найбільш повного на сьогоднішній 
момент інформаційного масиву подій на АЕС світу, з можливістю пошуку необхідної 
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інформації із усіх категорій запитів, а також підтверджене вміння швидко відшукати 
потрібну інформацію. 

Крім доступу до інформації ВАО АЕС (Московського й Атлантского центрів), на 
станції встановлений доступ до інформації про події на АЕС світу, розміщенної в 
спеціалізованій базі даних МАГАТЕ «International Reporting System for Operating 
Experience (IRS)» – «Міжнародна система обліку досвіду експлуатації». 

Уся інформація з описаних БД ВАО АЕС і МАГАТЕ вчасно завантажується, 
сортується й викладається в повному обсязі на загальностанційний, доступний усім 
учасникам процесу використання досвіду експлуатації, мережевий диск локальної 
комп'ютерної мережі ВП ЮУАЕС. 

Квартальні звіти ВП ЮУАЕС про результати використання зовнішнього 
експлуатаційного досвіду також підтверджують вивчення персоналом АЕС 
повідомлень, отримуваних із усіх встановлених Програмою джерел досвіду 
експлуатації. 

Одним з основних і важливих джерел експлуатаційного досвіду є обмін 
інформаційними повідомленнями про події на вітчизняних і закордонних АЕС. 

Відповідно до встановленої ВП ЮУАЕС процедури [204] щомісяця проводяться 
технічні наради з аналізу досвіду експлуатації під керівництвом ЗГІ ПТЕТІ. У нараді 
беруть участь усі керівники підрозділів, залучених у загальностанційну програму з 
використання досвіду експлуатації (при необхідності залучаються будь-які фахівці 
підрозділів залежно від тематики наради). 

Функції технічної наради з аналізу досвіду експлуатації: 
 аналіз застосовності зовнішнього досвіду експлуатації й розробка 

попереджувальних заходів; 
 аналіз і обмін внутрішнім досвідом експлуатації; 
 оцінка ефективності процесу використання досвіду експлуатації в цілому, 

і розробка заходів і рекомендацій, спрямованих на усунення всіх 
виявлених недоліків і вдосконалювання процесу. 

У ВП ЮУАЕС надходять інформаційні повідомлення з досвіду експлуатації із 
зовнішніх джерел, встановлених у процедурі [204]. Схема вивчення зовнішнього 
досвіду експлуатації представлена на рисунку 2 ФБ-9 [8]. 

Інформаційні повідомлення й інформаційні листи, що надходять на ЮУАЕС із 
ДП «НАЕК «Енергоатом», містять відомості про досвід експлуатації АЕС, а також 
інших галузей, якщо такий досвід може бути розповсюджений на АЕС. 

Усі рекомендації й приписи Держатомрегулювання ВП ЮУАЕС виконує вчасно 
і в повному обсязі. 

Порядок обробки інформації з зовнішнього досвіду експлуатації встановлений і 
виконується. 

Керівники станції й підрозділів беруть безпосередню участь у програмі 
використання досвіду інших АЕС, регулярно проводять роботу у своїх підрозділах по 
застосуванню зовнішнього експлуатаційного досвіду. 
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Придатні для станції уроки ефективно передаються станційному персоналу. 
Схема вивчення подій інших АЕС і набування експлуатаційних уроків, встановлена у 
ВП ЮУАЕС однією з останніх зовнішніх перевірок станції визнана «позитивною 
практикою». Інформація із зовнішнього досвіду експлуатації використовується на всій 
станції, є легко доступною, персонал знає, як її одержати. 

Інформація з досвіду експлуатації аналізується керівниками станційних 
підрозділів для визначення здобутих з подій уроків, які відповідають потребам кожного 
підрозділу. 

Інформація з досвіду експлуатації використовується при навчанні персоналу. 
З метою ефективного управління накопиченим досвідом експлуатації 

застосовуються відповідні інформаційні системи. 
3.9.4.4 Схема вивчення результатів нових наукових досліджень, і 

прийняття рішень 
Система науково-інженерної підтримки безпечної експлуатації ВП ЮУАЕС 

заснована на використанні внутрішнього інженерно-технічного потенціалу із 
залученням, за необхідності, зовнішніх науково-технічних організацій. В основних 
експлуатаційних підрозділах (ЦТАВ, ЕЦ, РЦ, ТЦ, ЦРБ) є відділи або групи по 
реконструкції й модернізації, у функції яких входить вивчення нових наукових і 
технологічних розробок. Результати нових наукових досліджень і технологічних 
розробок доводять до персоналу зазначених підрозділів різними способами: періодична 
література через технічну бібліотеку ВТС, науково-технічні конференції, по 
корпоративних каналах – в основному через ВП НТЦ, курси підготовки й підвищення 
кваліфікації, інтернет-сайти ВАО АЕС, INPO, МАГАТЕ, NRC, виробників обладнання, 
аналітичних послуг. Функції загальної координації програми інженерно-технічної 
підтримки покладені на ЗГІ ПТЕТІ, а стосовно до конкретних напрямків діяльності ВП 
ЮУАЕС – на ЗГІ за відповідними напрямками (ЗГІЯРБ, ЗГІМР, ЗГІР). 

Слід зазначити, що, відповідно до принципів забезпечення безпеки, при 
модифікаціях ЮУАЕС, що впливають на безпеку, застосовуються тільки перевірені 
конструкторсько-технологічні рішення. Енергоблок №3 ВП ЮУАЕС не є 
експериментальним, тому нові наукові-технічні розробки уважно вивчаються, але 
застосовуються винятково при підтвердженні працездатності результатів нових 
розробок на серійних енергоблоках ВВЕР-1000/В-320 (за умови аналізу застосовності) 
або всебічних випробувань на стендах. 

Рішення про необхідність залучення зовнішніх науково-технічних організацій з 
метою застосування нових наукових досліджень і інженерних розробок для підтримки 
експлуатації, ремонту, проведення реконструкцій і модернізацій, аналізу безпеки, 
продовження строку експлуатації енергоблоків ЮУАЕС ухвалюються колегіально на 
науково-технічних радах (НТР) під керівництвом головного інженера. 

Джерела для обміну інформацією про нові наукові дослідження й інженерні 
розробки встановлені у станційних процедурах. 

Ці джерела, зокрема, враховують такі організації як, Постачальники, Виробники, 
Проектувальник, науково-дослідні організації і т.д. 
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Вивчення проведених за останні 10 років на енергоблоці №3 ВП ЮУАЕС 
модернізацій і основних реконструктивних робіт показує, що при їхній підготовці й 
реалізації використовувалися апробовані результати нових наукових досліджень і 
інженерних розробок. 

3.9.4.5 Система контролю впровадження заходів, звітність. Оцінка 
ефективності програми використання досвіду експлуатації 

Щорічно з 2008 року в ВП ЮУАЕС проводиться самооцінка ефективності 
системи накопичення, аналізу й використання (системи обліку) досвіду експлуатації 
відповідно до розпоряджень ДП «НАЕК «Енергоатом».  

Звіти за результатами самооцінки складаються на основі даних про використання 
досвіду експлуатації в ВП ЮУАЕС за звітний період і оцінки розрахункових 
показників підрозділами ВП ЮУАЕС, відповідальними за використання досвіду 
експлуатації – СГТ, СВНтаПБ. 

У ВП ЮУАЕС здійснюється обов'язковий аналіз повідомлень про порушення в 
роботі інших АЕС на щомісячних нарадах з досвіду експлуатації, де обговорюється 
необхідність впровадження коригувальних заходів. Усі прийняті заходи, із 
встановленими термінами їх виконання й відповідальними виконавцями, заносяться до 
Протоколу наради, який затверджує головний інженер. Контроль виконання цих 
заходів здійснює СВНтаПБ. 

При визначенні корінних причин аномальних подій, що відбулися на АЕС і 
визначенні коригувальних дій, ураховується весь наявний на станції попередній 
галузевий досвід, накопичений по запобіганню аналогічних подій (за допомогою БД 
«CAESAR» і БД «…Облік використання зовнішнього досвіду експлуатації»). 

Відповідно до вимог процедури [204], у повсякденній діяльності, персонал, 
відповідальний за впровадження коригувальних дій, активно залучений у їхню 
розробку при аналізі повідомлень, що надходять, про досвід інших АЕС. 

На станції функціонує ефективна система відстеження розвитку незавершених 
дій. 

Розробка, реалізація, контроль виконання й оцінка ефективності коригувальних 
заходів у ВП ЮУАЕС здійснюється в повній відповідності з галузевою процедурою 
[205], що встановлює всі необхідні вимоги. 

Ефективність коригувальних дій періодично оцінюється на практиці. 
Періодично виконується самооцінка процесу використання досвіду експлуатації 

у ВП ЮУАЕС. 
На рівні ДП «НАЕК «Енергоатом» також проводяться відповідні самооцінки й 

розробляються звіти на підставі інформації, наданої ВП АЕС. 
ВП ЮУАЕС активно співпрацює з ВАО АЕС по програмі «Показники 

ефективності роботи АЕС». 
Також на станції функціонує система проведення внутрішніх аудитів, з метою 

виявлення й усунення невідповідностей. 
На майданчику ВП ЮУАЕС періодично виконуються незалежні оцінки 

(МАГАТЕ, ВАО АЕС). 
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Аналіз ефективності Програми з використання досвіду експлуатації забезпечує 
зворотний зв'язок для станційного керівництва й дає рекомендації для розробки 
коригувальних заходів для усунення слабких місць. 

3.9.5 Узагальнюючі висновки з аналізу ФБ-9 «Використання досвіду 
інших АЕС і результатів наукових досліджень» 

Відповідно до вимог технічного керівництва при проведенні періодичної 
переоцінки безпеки енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС, у рамках дослідження фактора 
безпеки №9, були піддані ретельному аналізу всі складові встановленої на ЮУАЕС 
системи по використанню досвіду інших станцій і результатів нових наукових 
досліджень і інженерних розробок. 

У ВП ЮУАЕС, як по оцінці результатів розгляду ФБ-9 [8], так і по оцінках 
експертів зовнішніх незалежних перевірок цієї області діяльності, встановлена й 
функціонує система накопичення, аналізу й використання досвіду експлуатації в повній 
відповідності із встановленими критеріями успішності і якості, застосовними до цього 
фактора національними й міжнародними вимогами. Процес забезпечений людськими й 
матеріальними ресурсами, що відповідають процедурам. 

Усі досліджені елементи системи використання досвіду експлуатації АС 
функціонують на належному рівні у відповідності до вимог національних НД та 
міднародних керівництв (МАГАТЕ, ВАО АЕС). 

Короткотерміновий прогноз (на 2018 р.) - діяльність ВП ЮУАЕС за напрямком 
ФБ-9 «Використання досвіду експлуатації інших АЕС і результатів нових наукових 
досліджень» буде повністю та з достатньою якістю відповідати встановленим вимогам. 
Буде підготовлений заділ для наступного вдосконалювання системи. 

Довготерміновий прогноз на понадпроектний строк експлуатації енергоблоку 
№3 ЮУАЕС: якість процесу використання досвіду експлуатації й НДР буде стабільно 
високим і відповідним до встановлених вимог. 

Виходячи з вище сказаного можна зробити висновок про те, що енергоблок може 
безпечно експлуатуватися до наступної переоцінки безпеки. 

3.10 Фактор безпеки № 10 «Організація і управління» 
Ціль аналізу даного фактора безпеки – опис існуючої організації експлуатації 

ВП ЮУАЕС, управлінських процедур і аналіз відповідності їх вимогам культури 
безпеки, щоб підтвердити, що організація і управління відповідають вимогам ядерної й 
радіаційної безпеки й досвіду інших країн і не вносять негативний вклад у ризик 
виникнення аварій. 

Даний розділ сформований на основі звіту з фактору безпеки №10 [9].  

3.10.1 Нормативні вимоги, застосовні до ФБ-10 
Реалізована в ВП ЮУАЕС система організації експлуатації енергоблоків і 

управління виробничими процесами заснована на вимогах і рекомендаціях 
національних і міжнародних документів: 
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 НП 306.1.190-2012 «Загальні вимоги до системи управління діяльністю у 
сфері використання ядерної енергії» [75]; 

 НП 306.1.182-2012 «Вимоги до системи управління діяльністю 
експлуатуючої організації (оператора)» [78]; 

 НП 306.2.103-2004 «Правила лицензирования деятельности персонала по 
непосредственному управлению реакторной установкой АЭС» [109]; 

 НП 306.2.104-2004 «Правила лицензирования подготовки персонала для 
эксплуатации ядерной установки» [110]; 

 НП 306.1.180-2012 «Умови та порядок видачі ліцензій на провадження 
діяльності посадових осіб експлуатуючої організації» [111]; 

 НП 306.1.187-2012 «Порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої 
організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються 
експлуатуючими організаціями як підрядники» [112]; 

 СТП 0.06.087-2010 «Управління організаційними змінами. Планування, 
підготовка та впровадження змін в організаційній структурі ДП «НАЕК 
«Енергоатом» [76]; 

 ПЛ-С.0.06.003-10 «Положення про організаційну структуру ДП «НАЕК 
«Енергоатом» [77]; 

 ПЛ-П.3.10.027-15 «Положення про відокремленний підрозділ «Южно-
Українська атомна електрична станція» державного підприємства 
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»» [113]; 

 ПЛ.0.3202.0001«Интегрированная система управления. Административное 
управление. Распределение направлений деятельности в руководстве. 
Положение» [114]; 

 АЛ.0.3202.0035 «Организационная структура управления обособленного 
подразделения «Южно-Украинская АЭС». Альбом» [115]; 

 ПЦ.0.3303.0034 «Порядок разработки, утверждения и  внесения изменений 
в организационные структуры управления и штатные расписания 
подразделений. Процедура» [116]; 

 № SSR-2/2 Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation 
[117]; 

 № GSR Part 2 Leadership and Management for Safety. Viena, 2016 [118]; 
 № SSG-25 Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Specific Safety 

Guide [15]; 
 № NS-G-2.4The Operating Organization for Nuclear Power Plants. Viena, 2004 

[119]; 
 № GS-G-3.1 Application of the Management System for Facilities and 

Activities. Viena, 2009 [120]; 
 № GS-G-3.5 The Management System for Nuclear Installations. Viena, 2014 

[121]. 
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3.10.2 Метод оцінки ФБ-10 
Метод аналізу даного фактора безпеки визначений п. 5.3.3 СОУ-Н 

ЯЕК 1.004:2007 [14], а саме при розробці даного фактора використовувався 
детерміністичний аналіз результатів оцінки діяльності ВП ЮУАЕС по організації і 
управлінню експлуатації вимогам нормативної документації. 

3.10.3 Критерії оцінки ФБ-10 
Відповідно до цілей аналізу ФБ-10 при аналізі даного фактора безпеки прийняті 

наступні критерії оцінки: 
 відповідність процедур управління вимогам культури безпеки; 
 підтвердження того, що організація й управління експлуатацією не 

вносять негативний вклад у ризик виникнення аварій; 
 відповідність системи організації й управління експлуатацією вимогам 

нормативної документації. 

3.10.4 Результати оцінки ФБ-10 «Організація і управління» 
Детально результати виконаної оцінки фактору представлені у звіті з ФБ-10 [9]. 

3.10.4.1 Політика експлуатуючої організації в області безпеки 
Політика й мета системи управління ВП ЮУАЕС відповідно до вимог 

НП 306.1.190-2012 [75] засновані на наступних принципах: 
 пріоритет виконання вимог безпеки над економічними, технічними, 

науковими й іншими цілями; 
 забезпечення постійного й систематичного контролю виконання вимог 

безпеки; 
 забезпечення планування, управління й нагляду за діяльністю, що впливає 

на безпеку в нормальних, перехідних і аварійних умовах; 
 формування й підтримка культури безпеки; 
 встановлення персональної відповідальності найвищого керівництва за 

пріоритетами виділення ресурсів, необхідних для виконання вимог 
безпеки; 

 запобігання порушень вимог безпеки шляхом постійного аналізу своєї 
діяльності й впровадження коригувальних і попереджувальних заходів. 

Єдиною заявою, що використовується у ВП ЮУАЕС і визначає політику в 
області безпеки, є профільна Заява керівництва ДП «НАЕК «Енергоатом», яка: 

 визначає пріоритет безпеки над усіма іншими видами діяльності, 
завданнями й кінцевими результатами;  

 встановлює обов'язковість комплексного розгляду людського фактору і 
його обліку в реалізуємій на АЕС діяльності; 

 відбиває відповідні:  
 а) цілі,  
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 б) основні принципи діяльності,  
 в) завдання,  
 г) шляхи їх досягнення,  
 д) очікувані результати. 

3.10.4.2 Механізми постановки завдань виробництва й безпеки 
Керівництво ВП ЮУАЕС прагне до ефективного управління діяльністю на 

підставі інформації, встановленої для кожного ієрархічного рівня керування, і 
забезпечення вірогідності й відслідковування інформації що надається. Для цього 
здійснюється: 

 регламентація діяльності відповідно до вимог нормативних документів і 
стандартів з якості; 

 удосконалювання організаційної структури управління, що забезпечує 
відповідне планування й виконання робіт правильно з першого разу, 
документування й контролю вірогідності виконання робіт залежно від 
важливості для безпеки й впливу на економічні показники. 

Координація й шляху досягнення поставлених завдань здійснюється шляхом 
розробки планів-заходів і контролю їх виконання. 

3.10.4.3 Організаційна структура атомної станції 
Організаційна структура визначає чіткий взаємозв'язок різних видів діяльності 

усередині організації між структурними одиницями, спрямованих на досягнення 
поставленої мети (виконання комплексу завдань). Діяльність по виконанню завдань 
планує, організує й контролює структурний підрозділ АЕС, відповідальний за 
здійснення даного виду діяльності в межах наданих ресурсів і певних об'єктів 
управління. Зворотний зв'язок при виконанні завдань здійснюється підрозділами, які 
беруть участь у їхньому виконанні. Виконання кожного завдання здійснюється 
відповідно до вимог чинної на ВП ЮУАЕС виробничої документації (регламенти, 
стандарти підприємства, положення, інструкції, програми, керівництва й ін.). 

Організаційна структура управління ВП ЮУАЕС заснована на «Типовій 
організаційній структурі керування ОП АЕС із реакторами ВВЕР», розробка якої 
здійснена Дирекцією ДП «НАЕК «Енергоатом». 

Організаційна структура ВП «Южно-Українська АЕС» є ієрархічною, більш 
докладний опис представлений в ФБ-10 [9]. 

3.10.4.4 Інтегрована система керування 
В ВП ЮУАЕС впроваджена й підтримується ІСУ відповідно до вимог 

НП 306.1.190-2012 [75] і НП 306.1.182-2012 [78]. 
Управління якістю ВП ЮУАЕС здійснюється в рамках інтегрованої системи 

керування. Інтегрована система керування регламентована й описана в документі 
РК.0.3202.0023 [123]. 

Вимоги ІСУ поширюються на всі структурні підрозділи ВП ЮУАЕС. 
ІСУ ВП ЮУАЕС постійно удосконалюється відповідно до заявленої політики 

підприємства. 
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ІСУ забезпечує взаємодію організаційної структури, документації, процесів і 
ресурсів, необхідних для досягнення цілей і завдань ВП ЮУАЕС, більш докладний 
опис у ФБ-10[9]. 

3.10.4.4.1 Планування ІСУ 
ВП ЮУАЕС здійснює свою діяльність на плановій основі, відповідно до 

встановленої політики й цілями. Планування поліпшення ІСУ, її процесів, документації 
здійснюється на основі: 

 ухвалених рішень про зміну Політик і цілей; 
 результатів аналізу ІСУ з боку керівництва; 
 результатів внутрішніх і зовнішніх аудитів ІСУ; 
 призначення й впровадження коригувальних і попереджуючих дій. 

Вище керівництво забезпечує координацію робіт, пов'язаних із плануванням, 
розвитком і функціонуванням ІСУ для виконання всіх установлених вимог і досягнення 
намічених цілей в області безпеки, якості й охорони навколишнього середовища, а 
також підтримку цілісності ІСУ при плануванні й впровадженні в неї змін. 

ВП ЮУАЕС планує свою діяльність і ресурси, необхідні для виконання вимог 
безпеки, у т.ч. ресурси для: 

 постійного контролю над дотриманням вимог безпеки; 
 підвищення безпеки й придатності робочого середовища; 
 управління персоналом, його навчання й підвищення кваліфікації; 
 аналізу й поліпшення ІСУ; 
 забезпечення аварійної готовності; 
 одержання й переоформлення необхідних дозвільних документів у сфері 

використання ядерної енергії. 

3.10.4.4.2 Незалежна оцінка системи керування 
Незалежна оцінка є невід'ємною частиною процесу управління, що доповнює 

самооцінку.  
Незалежні оцінки виконуються відповідно до попередньо розроблених, 

погоджених і затверджених річних планів і графіків. При плануванні, підготовці й 
виконанні незалежної оцінки враховується вплив на безпеку, значимість і складність 
діяльності/процесу, що перевіряється. 

Позапланові незалежні оцінки діяльності проводяться згідно ОКД керівництва 
Компанії, рішень вищого керівництва ВП ЮУАЕС. 

3.10.4.5 Програми постійного вдосконалення й самооцінки 
3.10.4.5.1 Формування й підтримка культури безпеки й культури 

захищеності 
Усі процеси, здійснювані в ВП ЮУАЕС, плануються, виконуються й 

оцінюються з урахуванням забезпечення культури безпеки, як одного з 
фундаментальних принципів забезпечення безпеки АЕС. 
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Метою діяльності з формування й удосконалювання культури безпеки у 
ВП ЮУАЕС є створення атмосфери прихильності персоналу безпеці, його особистої 
відповідальності й дотримання принципів культури безпеки. 

Організація діяльності з підтримки й розвитку КБ у ВП ЮУАЕС в цілому 
включає:  

 організацію планування заходів щодо підтримки й розвитку КБ; 
 організацію навчання персоналу; 
 організацію процесу участі й внеску персоналу в підвищення КБ; 
 організацію процесу мотивації персоналу; 
 організацію аналізу корінних причин подій; 
 організацію інформування персоналу; 
 організацію самооцінки стану КБ у підрозділах; 
 використання інструментарію запобігання помилок персоналу; 
 організацію перевірок стану КБ. 

Для реалізації політики керівництва в області КБ в ВП ЮУАЕС: 
 створений комітет з культури безпеки ВП ЮУАЕС; 
 призначені уповноважені з КБ у підрозділах і визначені їхні функції; 
 розроблено керівництво з організації діяльності по КБ; 
 підрозділами ВП ЮУАЕС організовується самооцінка стану КБ із 

використанням документів ДП «НАЕК «Енергоатом», МАГАТЕ, ВАО 
АЕС. Рішення про проведення самооцінки стану КБ ухвалюється 
керівником підрозділу або вищим керівництвом.  

 впроваджуються програми розвитку й удосконалювання КБ; 
 проводиться конкурс плакатів з КБ серед структурних підрозділів; 
 проводяться перевірки стану КБ в ВП ЮУАЕС. 

У ВП ЮУАЕС створена робоча група з культури безпеки й людського фактору, 
діяльність якої регламентована документом ПЛ.0.3101.0020 [122]. 

Для досягнення встановлених цілей з формування й удосконалення культури 
безпеки у ВП ЮУАЕС розробляється Програма конкретних дій, спрямованих на 
становлення й розвиток культури безпеки у ВП ЮУАЕС. Програма містить 
організаційно-технічні заходи, спрямовані на становлення й розвиток культури безпеки 
в ВП ЮУАЕС. 

Організація діяльності по підтримці й розвитку КБ в ВП ЮУАЕС докладно 
розглянута в ФБ-10 [9]. 

Мети діяльності по формуванню й удосконалюванню культури захищеності у 
ВП ЮУАЕС полягають у наступному: 

 встановлення персональної відповідальності кожного працівника 
ВП ЮУАЕС за забезпечення виконання вимог фізичного захисту; 

 усвідомлення кожним працівником можливих наслідків невиконання 
вимог фізичного захисту; 
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 усвідомлення важливості фізичного захисту й визнання пріоритету 
культури захищеності кожним працівником; 

 виховання у персоналу внутрішньої потреби виконувати свої обов'язки в 
суворій відповідності з вимогами фізичного захисту, реагувати на 
порушення вимог фізичного захисту іншими працівниками. 

Заходи щодо формування й підтримки культури захищеності містять у собі 
заходи щодо забезпечення аналізу стану культури захищеності, а так само заходи щодо 
заохочення персоналу до відповідального відношення до виконання вимог із захисту 
ядерних матеріалів. 

Керівники ВП ЮУАЕС своєю поведінкою й діями: 
 демонструють прихильність культурі захищеності; 
 забезпечують розуміння підлеглим персоналом наявності погрози ядерним 

матеріалам, ядерним установкам і важливості фізичного захисту. 
Оцінка стану культури захищеності здійснюється в процесі: 

 спостереження за персоналом при виконанні їм трудових обов'язків; 
 перевірки правильності й точності виконання працівниками процедур вз 

фізичного захисту; 
 проведення вхідного й вихідного контролю знань під час навчання з 

питань культури захищеності в НТЦ; 
 вивчення й аналізу повноти документації із фізичного захисту тощо. 

При негативних тенденціях, розробляються відповідні коригувальні й 
попереджуючі заходи. 

Вище керівництво планує й виділяє ресурси необхідні для виконання заходів 
щодо формування й удосконалювання культури захищеності у ВП ЮУАЕС. 

3.10.4.5.2 Керування невідповідностями 
До діяльності з керування невідповідностями в діяльності ВП ЮУАЕС 

ставляться: 
 розслідування й облік нещасних випадків ( у складі діяльності з охорони 

праці); 
 керування порушеннями режимів нормальної експлуатації (у складі 

діяльності з оперативної експлуатації); 
 розслідування й облік невідповідностей в області якості й охорони 

навколишнього середовища; 
 розслідування й облік пожеж (у складі діяльності по забезпеченню 

пожежної безпеки); 
 розслідування й облік порушень у роботі ВП ЮУАЕС. 

3.10.4.6 Відповідність регулюючим вимогам 
Нагляд за дотриманням вимог правил і норм з ядерної і радіаційної безпеки й 

експлуатаційних документів здійснюється шляхом: 
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 контролю виконання підрозділами умов ліцензій на відповідні етапи 
життєвого циклу експлуатації ядерної установки, умов виконання робіт і 
операцій окремих дозволів Держатомрегулювання на пуск енергоблоків 
ВП ЮУАЕС після проведення ППР із перевантаженням активної зони, а 
також рішень і постанов державних органів регулювання й керування, 
положень, виробничих і посадових інструкцій, циркулярів, наказів, 
розпоряджень, програм та інших НД і ПД; 

 нагляду за дотриманням персоналом підрозділів правил, норм і стандартів 
з ядерної, радіаційної, технічної і пожежної безпеки, вимог НД і ПД при 
експлуатації обладнання енергоблоку, загальностанційного обладнання, 
обладнання зовнішніх об'єктів; 

 контролю над веденням технологічних режимів, експлуатації й технічного 
обслуговування; 

 нагляду за станом радіаційної безпеки в ВП ЮУАЕС; 
 нагляду за дотриманням правил, норм і інструкцій з поводження з 

радіоактивними відходами; 
 нагляду за виконанням і забезпеченням радіаційного контролю відповідно 

до вимог регламенту радіаційного контролю ВП ЮУАЕС; 
 нагляду за дотриманням персоналом підрозділів вимог НД, ПД з безпечної 

експлуатації й технічного стану вантажопідйомних механізмів; 
 нагляду за дотриманням персоналом підрозділів вимог НД, ПД з 

метрології й Закону «Про метрологію й метрологічну діяльність»; 
 нагляду за дотриманням персоналом підрозділів вимог НД і ПД з 

експлуатації будівель і споруд; 
 нагляду за дотриманням персоналом підрозділів вимог НД і ПД з 

пожежної безпеки; 
 регулярних обходів систем/обладнання енергоблоків, загальностанційних 

об'єктів, виробничих будівель і споруд ВП ЮУАЕС; 
 щорічної перевірки стану ядерної безпеки, організації й участі в 

проведенні днів безпеки й цільових перевірок підрозділів ВП ЮУАЕС; 
 складання програм цільових і оперативних перевірок підрозділів; 
 контролю розробки й своєчасного виконання заходів щодо виявлених у 

процесі оперативних і цільових перевірок зауважень і їх усунення; 
 участі в нарадах по поточній експлуатації енергоблоків, підготовки наказів 

з дня безпеки; 
 проведення вибіркових перевірок дотримання персоналом підрозділів 

технологічної дисципліни; 
 підготовки організаційних технічних заходів, що забезпечують 

підвищення технологічної дисципліни й контролю над їхнім виконанням; 
 контролю над організацією підготовки персоналу в НТЦ, роботи з 

персоналом у підрозділах ВП ЮУАЕС; 
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 участі в протиаварійних і протипожежних тренуваннях у якості 
контролюючих осіб; 

 нагляду за дотриманням вимог правил, норм і стандартів з ядерної, 
радіаційної, технічної і пожежної безпеки в атомній енергетиці; 

 контролю над веденням технічної документації на робочих місцях 
персоналу, що здійснює ремонт, технічне обслуговування, оперативне 
керування обладнанням і трубопроводами; 

 контролю своєчасного внесення змін у технічну документацію й 
ознайомлення персоналу підрозділів зі змінами; 

 контролю над оснащенням робочих місць документацією; 
 періодичних перевірок стану зберігання й інвентаризації обладнання, 

інструментів, транспортних засобів, що використовуються при ліквідації 
(локалізації) радіаційних аварій, а також запасів засобів індивідуального 
захисту органів дихання, захисного одягу 

 періодичного контролю ведення записів по експлуатації, результатів 
випробування працездатності систем і обладнання; 

 нагляду за виконанням організаційних заходів, спрямованих на 
підвищення ядерної, радіаційної, технічної й пожежної безпеки; 

 направлення керівництву підрозділів ВП ЮУАЕС обов'язкових для 
виконання приписів по усуненню порушень, контролю над повнотою 
усунення порушень; 

 контролю й вибіркової участі в роботі екзаменаційних комісій з перевірки 
знань персоналу ВП ЮУАЕС норм і правил з ядерної і радіаційної 
безпеки, охорони праці, правил технічної експлуатації, пожежної безпеки, 
радіаційній безпеки; 

 видачі приватних дозволів і періодичного контролю над дотриманням 
умов приватних дозволів; 

 перевірки документації, робочих місць, оснащення, встановлених 
виконавцями робіт для одержання приватних дозволів на право 
провадження робіт на системах, важливих для безпеки; 

 нагляду за виконанням робіт і наданням послуг підрозділам ВП ЮУАЕС 
сторонніми організаціями в частині дотримання умов дозволів (ліцензій); 

 розробки програм обстеження підрозділів і підрядних організацій для 
оцінки готовності якісного проведення ремонту;  

 обстеження підрозділів і підрядних організацій відповідно до розроблених 
програм для перевірки можливості якісного проведення ремонтних робіт; 

 вибіркових перевірок виконання умов виданих приватних дозволів 
підрозділам ВП ЮУАЕС у процесі провадження робіт; 

 контролю готовності підприємств, організацій, постачальників матеріалів, 
деталей, послуг ( відповідно до закону про дозвільну діяльність) якісно 
виконувати роботи; 
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 участі в комісіях з обстеження підприємств із метою оцінки можливості 
включення їх у список постачальників послуг для АЕС. 

3.10.4.7 Зміни в організаційній структурі управління, які можуть 
впливати на безпеку енергоблоку й АЕС у цілому 

Зміна організаційної структури ВП ЮУАЕС здійснюється згідно вимог  
СТП 0.06.087-2010 [76] і положень ПЛ-С.0.06.003-10 [77]. 

Завдання, функції й взаємини елементів організаційних структур визначені 
відповідними документами ( посадові інструкції, положення про підрозділи, документи 
про розподіл функцій між керівниками і т.д.). 

Керування організаційними змінами ґрунтується на наступних принципах: 
 збереження цілісності організаційної структури й функцій ВП ЮУАЕС у 

процесі змін (шляхом детального пророблення зміни і його узгодження зі 
СЯ); 

 збереження досягнутого рівня безпеки АЕС у процесі організаційної зміни 
(шляхом аналізу ризиків, пов'язаних з безпекою, і застосування 
відповідних попереджуючих заходів); 

 забезпечення дотримання законодавчих актів, правил і норм, що діють в 
атомній енергетиці України при організаційних змінах ( шляхом аналізу 
ризиків, пов'язаних з дотриманням законодавчих актів, правил і норм, що 
діють в атомній енергетиці України, і застосування відповідних 
попереджуючих заходів); 

 накопичення досвіду організаційних змін і відбір найбільш ефективних і 
універсальних заходів щодо впровадження організаційних змін ( шляхом 
обліку організаційних змін і типізації заходів щодо впровадження 
організаційних змін). 

3.10.5 Узагальнюючі висновки з аналізу ФБ-10 «Організація і 
управління» 

У ФБ-10 [9] були розглянуті структурна організація й система управління 
ВП ЮУАЕС, а також політика керівництва станції в частині реалізації принципів 
культури безпеки і ядерної безпеки, охорони праці й системи якості, управління 
документацією. Представлені показники роботи АЕС, що характеризують ефективність 
організації і управління виробництвом, а також показані результати проведення 
міжнародних перевірок і внутрішніх самооцінок за розглянутим напрямком діяльності. 

Система організації і управління виробництвом ВП ЮУАЕС була суттєво 
оптимізована й поліпшена. У цей час вона задовольняє нормативним вимогам діючих у 
галузі документів. Розробка на майбутнє яких-небудь істотних заходів для її 
коректування не потрібно. 

3.11 Фактор безпеки № 11 «Експлуатаційна документація» 
Даний розділ сформований на основі звіту з фактору безпеки №11 [10] 
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Основною метою даного фактору є визначення відповідності експлуатаційної 
документації вимогам ядерної безпеки, підтвердження того, що документація ясно й 
чітко визначає всі експлуатаційні режими установки, відповідає аналізам безпеки й 
поточному стану енергоблоку АЕС. 

3.11.1 Нормативні вимоги, застосовні до ФБ-11 
Основні нормативні документи, у яких визначені вимоги до організації 

діяльності по наявності, обліку й обігу експлуатаційної документації: 
 НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій» [13]; 
 НП 306.2.145-2008 «Правила ядерної безпеки реакторних установок 

атомних станцій з реакторами з водою під тиском» [99]; 
 НП 306.2.106-2005 «Вимоги до проведення модифікацій ядерних 

установок та порядку оцінки їх безпеки» [32]; 
 НД.306.607-95 «Поводження з радіоактивними відходами. Вимоги до 

поводження з радіоактивними відходами до їх захоронення. Загальні 
положення» [124]; 

 НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безопасной эксплуатации 
електроустановок» [125]; 

 НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці під час експлуатації 
тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і 
тепловикористовувальних установок» [126]; 

 НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» [127]; 

 ПНАЭГ-14-029-91«Правила безопасности при хранении и 
транспортировке ядерного топлива на объектах атомной энергетики» [96]; 

 ПНАЭ Г-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» [28]; 

 СОУ НАЕК 114:2016 «Інженерна, наукова і технічна підтримка. 
Реконструкція, модернізація, технічне переоснащення. Загальні 
положення» [128]; 

 СОУ НАЕК 030:2017 «Управление документацией. Правила разработки, 
оформления и обращения с ремонтными документами ГП «НАЭК 
«Энергоатом»» [129]. 

3.11.2 Метод оцінки ФБ-11 
Метод аналізу даного фактора безпеки визначений п. 5.3.3  

СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007 [14], а саме при розробці даного документа використовувався 
детерміністичний аналіз результатів оцінки діяльності ВП ЮУАЕС із питань 
експлуатаційної документації. 
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3.11.3 Критерії оцінки ФБ-11 
Через специфічність аналізованого фактора безпеки, представлення певних 

критеріїв, виражених у кількісному відношенні, не є можливим. У зв'язку із цим оцінка 
даного фактора безпеки проводиться на підставі якісного аналізу наступних складових: 

 порядок затвердження і введення в дію всього обсягу документації, 
важливої для безпеки, забезпечення використання актуальних версій; 

 система перегляду і внесення змін у документацію; 
 проведення оцінки результатів аудитів, самооцінки, показників безпеки з 

метою визначення адекватного розуміння й сприйняття експлуатаційної 
документації керівництвом і персоналом; 

 обов'язковість виконання інструкцій; 
 облік в інструкціях людського фактора; 
 залучення до розробки інструкцій персоналу, який їх використовує; 
 наявність заходів, спрямованих на регулярну перевірку й відновлення 

експлуатаційної документації; 
 відповідність експлуатаційної документації аналізам безпеки, проекту 

енергоблоку й досвіду експлуатації; 
 валідація й верифікація експлуатаційної документації; 
 застосування в аварійних інструкціях симптоматичного підходу, 

спрямованого на забезпечення критичних функцій безпеки; 
 наявність відповідних процедур для категоризації інструкцій з їхньої 

значимості для безпеки. 

3.11.4 Результати оцінки ФБ-11 «Експлуатаційна документація» 
У ВП ЮУАЕС впроваджена й підтримується ІСУ відповідно до вимог, 

встановлених НП 306.1.182-2012 [78], НП 306.1.190-2012 [75]. В існуючій системі ІСУ 
діяльність з управління документацією здійснюється в рамках реалізації процесу 
«Керування документацією», який відноситься до керуючих процесів. У рамках ІСУ 
виконується аудит і самооцінка діяльності процесу «Керування документацією». 

3.11.4.1 Порядок затвердження і введення в дію всього обсягу 
документації, важливої для безпеки 

У ВП ЮУАЕС вимоги до обігу й управління виробничою документацією 
визначені документом СТП 3.0031.008-2015 [206]. Порядок розробки, узгодження й 
затвердження окремих видів документів регламентується відповідними нормативними 
документами й стандартами підприємства. 

У фонді виробничих документів ВП ЮУАЕС зберігаються оригінали 
виробничих документів на паперовому носії, що реєструються в ВТС. Підтримка фонду 
ВП ЮУАЕС в актуальному стані здійснює група документації ВТС.  

Перелік діючих виробничих документів фонду ВП ЮУАЕС формується у 
вигляді довідкової електронної бази АС «Документи ВП ЮУАЕС» і підтримується в 
актуальному стані групою документації ВТС. 
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Документи, які затверджуються в ДП «НАЕК «Енергоатом» і вимагають 
узгодження з ДІЯРУ, направляються на їхню адресу із супровідним листом від імені 
першого віце-президента - технічного директора ДП «НАЕК «Енергоатом» або особи, 
що його заміщує, згідно ПЛ-Д.0.06.007-17 [207]. 

Документи, які затверджуються в ВП ЮУАЕС, узгоджуються в ДП «НАЕК 
«Енергоатом» і вимагають узгодження в ДІЯРУ, направляються на їхню адресу із 
супровідним листом від імені віце-президента ДП «НАЕК «Енергоатом» за напрямком 
діяльності, згідно [207]. 

Документи, які затверджуються у ВП ЮУАЕС і вимагають узгодження в 
ДП «НАЕК «Енергоатом», направляються із супровідним листом на адресу підрозділу 
ДП «НАЕК «Енергоатом» за напрямком діяльності, згідно [207]. 

Документи, які затверджуються й узгоджуються у ВП ЮУАЕС, і вимагають 
узгодження ДІЯРУ, направляються на їхню адресу із супровідним листом від імені 
генерального директора або головного інженера ВП ЮУАЕС, згідно [207]. 

Документи, що вимагають узгодження в підрозділах ВП ЮУАЕС, повинні 
перебувати на розгляді в посадових осіб не більш трьох робочих днів з моменту 
надходження в підрозділ (ПЛ-Д.0.06.001-16 [208]). 

Документи, що вимагають узгодження й/або затвердження у вищих організаціях, 
оформляються особистими підписами в трьох екземплярах. 

Усі документи, після їхнього підписання, узгодження й затвердження у 
встановленому порядку підлягають обов'язковій реєстрації. Кожному затвердженому 
документу, прийнятому в ВТС на реєстрацію й зберігання привласнюється позначення. 

Знову розроблені (нові) документи, що підлягають перегляду, вводяться в дію 
організаційно-розпорядчим документом (ОРД).  

Для виключення несвоєчасного й неповного внесення змін у виробничі 
документи підрозділів у частині наявності в них посилань на нормативні й виробничі 
документи, які втратили свою актуальність в автоматизованій базі «Архів документів» 
розроблений  модуль «Зв'язок виробничих і нормативних документів». Це дозволяє 
забезпечити оперативний контроль своєчасного внесення змін в експлуатаційну 
документацію для підтримки  її в актуальному стані. 

3.11.4.2 Система перегляду й внесення змін у документацію 
Перегляд документа й внесення змін здійснюється шляхом оформлення 

Повідомлення про перегляд документа у встановленому порядку. При одержанні 
Повідомлення про перегляд документа керівник підрозділу визначає необхідність 
внесення змін у виробничі документи, взаємозалежні з переглянутим, і 
розпорядженням по підрозділу призначає особу, відповідальну за внесення змін у 
встановлений ним термін. 

При внесенні змін у документ, його перегляді, анулюванні підрозділ-розробник 
документа оформляє Повідомлення відповідно до вимог СТП 3.0031.015-2018 [209]. 

Реєстрація, розсилання й зберігання Повідомлень проводяться відповідно до 
вимог СТП 3.0031.008-2015 [206]. 
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Порядок перегляду, вимоги до формату Повідомлень наведені в документі 
СТП 3.0031.015-2018 [209]. 

ВП ЮУАЕС здійснюється періодичний перегляд документації. Під строком 
перегляду документа розуміється дата, узята по останній даті твердження або 
узгодження вищим, наглядовим органом і встановлена графіком перегляду. До цієї 
дати документ повинен бути переглянутий. 

3.11.4.3 Проведення оцінки результатів аудитів, самооцінки, оцінка 
показників безпеки з метою визначення рівня розуміння й сприйняття 
експлуатаційної документації з боку керівництва й персоналу 

Проведення оцінки результатів аудитів 
Проведення аудитів здійснюється в рамках ІСУ відповідно до документа 

МТ.0.3202.0044.СЯ [210]. Згідно із зазначеним документом проводяться планові й 
позапланові аудити. 

Планові аудити проводяться відповідно до річних планів проведення аудитів. 
План проведення аудитів розробляється службою якості до 01 грудня року, що передує 
плановому. Позапланові аудити проводяться відповідно до окремих наказів 
генерального директора ВП ЮУАЕС. 

Керівник структурного підрозділу, у якому здійснювався аудит, забезпечує 
розробку план-графіка коригувальних дій з усунення недоліків. 

По кожній коригувальній дії в плані-графіку повинна бути зазначена конкретна 
планована дата закінчення її виконання, відповідальний виконавець, а також корінна 
причина невідповідності. 

Строк розробки плану-графіка коригувальних дій - 20 календарних днів з 
моменту направлення звіту про внутрішній аудит в перевірений структурний підрозділ 
(керівникові вищої ланки керування), якщо інше не передбачене в ОРД на проведення 
внутрішнього аудита або не визначене у звіті про аудит. 

План-Графік коригувальних дій повинен бути погоджений у службі якості, 
заступником генерального директора з якості й управління, а також затверджений 
заступником генерального директора (заступником головного інженера) за 
перевіреними напрямками діяльності. План-Графік коригувальних заходів, 
розроблений підрозділом, що не перебувають у структурі підпорядкованості 
заступника генерального директора (заступника головного інженера), затверджується 
керівником цього підрозділу. 

Проведення самооцінки 
Проведення оцінки процесу «Управління документацією» і самооцінки 

діяльності здійснюється в рамках аналізу й моніторингу процесів ІСУ, і проведення 
самооцінки культури безпеки. Аналіз ІСУ проводиться з метою визначення засобів, 
необхідних для забезпечення ефективного функціонування ІСУ. 

Ефективність процесів ІСУ, адекватність виконання робіт і сприяння їх 
удосконаленню визначається проведенням незалежної оцінки й самооцінки. 
Самооцінка діяльності здійснюється відповідно до СОУ НАЕК 056:2015 [211] і 
МТ.0.3202.0030 [212]. 



 

ДП НАЕК Южно-Українська АЕС. Енергоблок №3. 

ЗППБ. «Комплексний аналіз безпеки» 

ВП ЮУАЕС 

ОППБ.3.0039.00 стор.174 

Відповідно до ПМ.0.3202.0001 [213] у рамках самооцінки культури безпеки, в 
обов'язковому порядку перевіряється документація на предмет наявності й виконання 
вимог, запропонованих до організації процесів, здійснюваних підрозділом, вимогам до 
управління документацією й записами, її актуальності, логічності викладу, 
однозначності розуміння, правильності оформлення й використання, наявності на 
робочих місцях у необхідній кількості, відповідності вимогам нормативно-правових 
актів і іншим установленим вимогам. 

Оцінка показників безпеки з метою визначення рівня розуміння й сприйняття 
експлуатаційної документації з боку керівництва й персоналу 

В існуючій системі оцінки поточного рівня експлуатаційної безпеки 
енергоблоків ВП ЮУАЕС вплив розуміння й сприйняття експлуатаційної документації 
на досягнутий рівень безпеки може бути оцінений в рамках поточного значення 
показника якості процедур, а саме кількості порушень у роботі енергоблоку №3 ВП 
ЮУАЕС через нерозуміння вказівок у документації або її не сприйняття внаслідок 
низької якості наведеної інформації, наявності неоднозначностей розуміння тих або 
інших дій. 

Результати аналізу порушень, що підлягають обліку й розслідуванню відповідно 
до вимог НП 306.2.100-2004 [108], показали, що за 2008-2017 рр. через недоліки 
процедур відбулося сім порушень у роботі енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС. Причинами 
порушень в основному були недоліки ремонтної документації - відсутність вказівок із 
контролю, ремонту, змін у документах заводу виробника окремих елементів 
обладнання, однак порушення не повторювалися, що характеризує ефективність 
пропонованих за результатами розслідування порушень заходів. Слід зазначити, що 
порушень через несприйняття або нерозуміння документації не було, що позитивно 
характеризує діяльність ВП ЮУАЕС у частині розробки, оформлення й змісту 
експлуатаційної документації. 

3.11.4.4 Обов'язковість виконання положень експлуатаційної 
документації 

Посадові особи й персонал, що організують, забезпечують і виконують роботи 
на встаткуванні й системах, відповідають за  якість робіт, що виконується. Основним 
документом, який визначає обов'язки кожного працівника, а також відповідальність за 
невиконання вимог експлуатаційних процедур, є посадова інструкція. 

Посадовими інструкціями визначені функції, обов'язки й права кожного 
працівника, раціональний розподіл функцій між працівниками підрозділу, 
відповідальність за безаварійну, економічну й безпечну роботу встаткування. 

3.11.4.5 Облік в експлуатаційній документації людського фактора 
Діюча експлуатаційна документація розроблена відповідно до вимог стандарту 

СТП 3.0031.006-2017 [214]. Стандарт встановлює вимоги до побудови, викладу й 
оформлення текстових документів. Відповідно до вимог стандарту текст документа 
повинен бути стислим, точним, логічно послідовним, що не допускає різних тлумачень. 

При описі виконання перемикань, робіт і операцій, виконаних на встаткуванні, а 
також вказівок із розбирання, складання, налаштування, регулювання, перевірки 
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встаткування смислове дієслово наказового способу в реченні повинен стояти на 
першому місці, наприклад: «Зніміть», «Увімкніть», «Змажте» тощо. 

При необхідності, у додатках до інструкції для експлуатації вказують довідкові й 
інші додаткові матеріали й відомості. 

Для ядерно-небезпечних робіт, які значною мірою впливають на безпеку 
енергоблоку, з метою виключення впливу людського фактора, розроблена й діє 
процедура допуску до їхнього виконання, процедура виконання цих робіт, а також 
процедура контролю над виконанням ядерно-небезпечних робіт. Для всієї 
документації, де розписане виконання ядерно-небезпечних робіт, завжди наведена 
вимога, яка забороняє виконання інших ядерно-небезпечних робіт, які можуть 
вплинути на безпеку виконання даної роботи. Особи, що приймають участь у 
проведенні робіт, проходять інструктаж про порядок і особливості їх виконання, а 
також про заходи щодо охорони праці й безпеки під час виконання. 

Будь-які випробування, перевірки, зміни режимів експлуатації на РУ, не 
передбачені ТРБЕ [200], інструкціями для експлуатації РУ, систем і встаткування РУ, 
повинні проводитися за програмами, що містять обґрунтування ядерної безпеки й 
заходи щодо забезпечення безпеки при проведенні цих операцій. Програми повинні 
бути погоджені ДІЯРУ на ВП ЮУАЕС і затверджені експлуатуючою організацією. 
Дозвіл на виконання таких робіт оформляється окремим письмовим дозволом, виданим 
ДІЯРУ, відповідно до НП 306.2.090-2004 [215]. 

3.11.4.6 Відповідність експлуатаційної документації аналізам безпеки, 
проєкту енергоблоку АЕС і досвіду експлуатації 

На підставі проєкту, технічної документації виробників обладнання, результатів 
звіту з аналізу безпеки з урахуванням досвіду експлуатації енергоблоків АЕС України у 
ВП ЮУАЕС був розроблений ТРБЕ [200], який визначає межі й умови безпечної 
експлуатації енергоблоку, а також містить вимоги й основні приймання безпечної 
експлуатації енергоблоку й загальний порядок виконання операцій, пов'язаних з 
безпекою АЕС. 

На підставі затвердженого й погодженого ТРБЕ, експлуатаційної документації 
розробників обладнання, систем і ЯПВУ, документації проектних організацій, у 
ВП ЮУАЕС розроблений комплект інструкцій для експлуатації встаткування й систем, 
у яких приводяться конкретні вказівки експлуатаційному персоналу зі способу ведення 
робіт при нормальній експлуатації енергоблоку, а також спеціальні інструкції, що 
визначають дії персоналу по забезпеченню безпеки при всіх вихідних подіях, що 
враховуються проектом (порушеннях нормальної експлуатації, аварійних ситуаціях і 
аваріях) з обов'язковим обліком усіх вимог розробників і виробників обладнання й 
систем. 

ВП ЮУАЕС на підставі симптомно-орієнтованого підходу ІЛА фірми 
«Вестингауз» для реакторів ВВЕР-1000 (Тімелін), ТРБЕ, звіту з аналізу безпеки 
виконала розробку інструкцій з ліквідації аварій у форматі симптомно-орієнтованих 
інструкцій для кожного енергоблоку, які визначають дії персоналу при аварійних 
ситуаціях, проектних аваріях, а також запроектних аваріях без важкого ушкодження 
активної зони.  
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Для випадків порушення нормальної експлуатації в роботі енергоблоку №3 
ВП ЮУАЕС на підставі ЗАБ, а також проектної документації на встаткування 
розроблена інструкція з ліквідації порушень нормальної експлуатації ИН.3.0038.0038 
[216], яка визначає дії персоналу для наступних порушень нормальної експлуатації, що 
не викликали досягнення умов спрацьовування (спрацювання) АЗ реактора й/або 
захистів САОЗ на енергоблоці №3 ВП ЮУАЕС. 

Обов'язковою умовою введення в експлуатацію після виконаної реконструкції 
або модернізації є внесення необхідних змін у проєктну й експлуатаційну 
документацію (ТРБЕ, ІЕ РУ, інструкції для експлуатації, програми перевірок і 
випробувань тощо) або якщо буде потреба розробки нових експлуатаційних 
документів. Відповідно до вимог ОРД ВП ЮУАЕС усі впроваджені  роботи й рішення 
відображені в експлуатаційній документації. 

3.11.4.7 Застосування симптомно-орієнтованого підходу, спрямованого 
на відновлення критичних функцій безпеки в аварійних інструкціях 

Дії за симптомно-орієнтованими аварійними інструкціями засновані на 
реальному фізичному стані реактора, що дозволяє ефективно діяти при ліквідації 
порушень із множинними відмовами систем і/або помилками оператора. 

Симптомно-орієнтовані аварійні інструкції дозволяють правильно розставити 
пріоритети при ліквідації порушень із накладеннями відмов, запобігти порушенню 
ешелонованого захисту або пом'якшити наслідки такого порушення. Симптомно-
орієнтовані аварійні інструкції розроблені для енергоблоку №3 ИН.3.0038.0083 [217] у 
вигляді процедур у покроковій формі з послідовним викладом виконуваних операцій. 

Процес управління енергоблоком при ліквідації порушень починається з 
виконання оперативним персоналом комплексу дій по діагностиці стану енергоблоку.  

Процедури оптимального відновлення - це процедури, дії за якими спрямовані на 
відновлення безпечного стану блоку й ліквідацію порушень із урахуванням можливих 
відмов і накладень відмов. 

Перехід до процедур оптимального відновлення виконується в результаті дій за 
діагностикою. 

Поділ СОАІ на дії за діагностикою і дії з оптимального відновлення дозволяє 
оператору БЩК після діагностики відмови виконувати конкретні дії, необхідні в даній 
ситуації, не витрачаючи час на діагностику кожної події в процесі розвитку порушення.  

Для забезпечення безпеки атомних станцій прийнята концепція «глибоко 
ешелонованої захисту», яка полягає в застосуванні системи фізичних бар'єрів на шляху 
поширення іонізуючого випромінювання й радіоактивних речовин у навколишнє 
середовище й системи технічних і організаційних заходів щодо захисту бар'єрів і 
збереженню їх ефективності, з метою захисту персоналу, населення й навколишнього 
середовища. 

Для кожного з фізичних бар'єрів визначається ряд умов - критичних функцій 
безпеки, які повинні постійно дотримуватися для збереження цілісності відповідного 
бар'єра й підтримки безпечного стану енергоблоку. 

Виконання умов, що забезпечують цілісність захисних бар'єрів, контролюється 
за станом критичних функцій безпеки (КФБ). 



 

ДП НАЕК Южно-Українська АЕС. Енергоблок №3. 

ЗППБ. «Комплексний аналіз безпеки» 

ВП ЮУАЕС 

ОППБ.3.0039.00 стор.177 

При підтримці КФБ у задовільному стані відсутня загроза руйнування захисних 
бар'єрів. Між КФБ існують мінімальні зв'язки, оскільки умови, за якими контролюється 
підтримка (стан) критичних функцій безпеки, є різними для кожної КФБ. Дії, початі 
для відновлення конкретної КФБ, мають слабкий вплив на інші критичні функції 
безпеки. 

Контроль стану КФБ зводиться до перевірки відповідного ряду умов і параметрів 
реакторної установки. Потім ці параметри порівнюються зі спеціально підібраними 
критеріями в логічній побудові, названій «Деревом станів КФБ». 

3.11.5 Узагальнюючі висновки з аналізу ФБ-11 «Експлуатаційна 
документація» 

За результатами аналізу фактору безпеки «Експлуатаційна документація» можна 
зробити наступні висновки: 

 у ВП ЮУАЕС впроваджена й підтримується ІСУ відповідно до вимог, 
встановлених НП 306.1.182-2012 [78], НП 306.1.190-2012 [75]. В існуючій системі ІСУ 
діяльність з управління документацією здійснюється в рамках реалізації процесу 
«Керування документацією», який відноситься до керуючих процесів. У рамках ІСУ 
виконується аудит і самооцінка діяльності процесу «Керування документацією»; 

 розроблена й впроваджена система контролю й супроводу експлуатаційної 
документації. Порядок затвердження, введення в дію документів, встановлений на 
підставі вимог нормативних документів. При розробці документів організована й 
забезпечена перевірка правильності узгодження, порядку затвердження і їх 
оформлення. Документи постійно доповнюються й переглядаються із установленою 
періодичністю. Перелік діючих виробничих документів фонду ВП ЮУАЕС формується 
у вигляді довідкової електронної бази АС «Документи ВП ЮУАЕС» і підтримується в 
актуальному стані групою документації ВТС. Електронна база виробничої 
документації є хорошим інструментом, що дозволяє підтримувати в актуальному стані 
експлуатаційні документи; 

 усвідомлюючи значимість для безпеки підтримки в актуальному стані 
проектної документації при експлуатації енергоблоків, ВП ЮУАЕС ведуться роботи з 
підтримки в актуальному стані ЗАБ. Вимоги до організації діяльності, а також вимоги 
до формату й порядку підтримки в актуальному стані ЗАБ визначені документом  
ПЛ-Д.0.18.425-14 [79]; 

 розроблені станційні стандарти й положення встановлюють вимоги до 
експлуатаційних документів, які враховують людський фактор, умови дохідливості й 
сприйняття документів персоналом. Дотримання цих вимог є обов'язковим і воно 
контролюється; 

 уся документація має єдиний формат, структуру, що полегшує сприйняття 
експлуатаційної документації керівниками й персоналом; 

 усі види робіт, виконувані персоналом на устаткуванні й елементах СВБ 
забезпечені інструкціями, процедурами, програмами, які визначають порядок їх 
безпечного виконання; 

 у рамках реалізації заходів щодо підвищення безпеки для енергоблоку №3 
розроблені СОАІ, і СОАІ-ЗР, а також КУВА, КУВА-ЗР, КУВА-БВ. Для протиаварійних 
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процедур розроблені відповідні обґрунтування. Аварійні процедури ВП ЮУАЕС 
проходять валідацію й верифікацію у встановленому ОКД порядку; 

  для випадків порушення нормальної експлуатації в роботі енергоблоку №3 
ВП ЮУАЕС на підставі ЗАБ, а також проектної документації на обладнання 
розроблена інструкція з ліквідації порушень нормальної експлуатації. Розроблені й 
впроваджені інструкції з ліквідації аварійних ситуацій на турбінному обладнанні й 
ліквідації порушень режимів в електричній частині ВП ЮУАЕС. 

Враховуючи, що в ВП ЮУАЕС постійно й планомірно ведеться робота з 
поліпшення експлуатаційної документації, ведеться постійний аналіз її повноти й 
достатності, впроваджений процесний підхід у системі обліку й обігу експлуатаційної 
документації, а також те, що за даним фактором безпеки немає невідповідностей 
вимогам безпеки – підтверджується можливість експлуатації енергоблоку у 
понадпроектний строк, до наступної переоцінки безпеки, після ухвалення рішення 
ДІЯРУ, у встановленому законодавством порядку. 

3.12 Фактор безпеки № 12 «Людський фактор» 
Даний розділ сформований на основі звіту з фактору безпеки №12 [10].  

Метою аналізу ФБ-12 [10] є визначення того, чи достатньо уваги приділяє 
експлуатуюча організація людському фактору, який може мати вплив на безпеку АЕС. 

3.12.1 Підходи й обсяг аналізу з фактору «Людський фактор» 
Звіт з людського фактору включає розгляд наступних питань: 

 політику експлуатуючої організації по роботі з персоналом; 
 організацію відбору персоналу; 
 програми навчання, підтримки й підвищення кваліфікації; 
 навчання культурі безпеки, зокрема керівного складу; 
 програми вивчення досвіду експлуатації, що включають аналіз помилок 

персоналу, використання відповідних коригувальних заходів; 
 кваліфікаційні вимоги для експлуатаційного, ремонтного, інженерного й 

керівного персоналу; 
 використання інформаційно-керуючих систем, аналіз надання інформації 

операторам, використання інформації ІАБ і детерміністичних аналізів; 
 стиль і доступність інструкцій. 

3.12.2 Нормативна база, застосовна до даного фактора безпеки 

 Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної 
енергії»№ 1370-XIV [34]; 

 Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку»№ 39/95-ВР [33]; 

 Закон України «Про охорону праці»№ 2694-XII [159]; 
 НП 306.2.141-2008«Загальні положення безпеки атомних станцій» [13]; 
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 НП 306.2.145-2008«Правила ядерної безпеки реакторних установок 
атомних станцій з реакторами з водою під тиском» [99]; 

 НП 306.2.100-2004«Положення про порядок розслідування та обліку 
порушень в роботі атомних станцій» [108]; 

 НП 306.1.190-2012«Загальні вимоги до системи управління діяльністю у 
сфері використання ядерної енергії» [75]; 

 НП 306.1.182-2012«Вимоги до системи управління діяльністю 
експлуатуючої організації (оператора)» [78]; 

 НП 306.1.187-2012«Порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої 
організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються 
експлуатуючими організаціями як підрядники» [112]; 

 НП 306.1.180-2012«Умови та порядок видачі ліцензій на провадження 
діяльності посадових осіб експлуатуючої організації» [111]; 

 НП 306.2.103-2004«Правила лицензирования деятельности персонала по 
непосредственному управлению реакторной установкой АЭС» [109]; 

 НП 306.2.104-2004«Правила лицензирования подготовки персонала для 
эксплуатации ядерной установки» [110]; 

 ГКД 34.03.502-95 Положение «Психофизиологическое обеспечение труда 
оперативных работников на предприятиях Минэнерго Украины» [160]; 

 КМУ Постанова №1683від 8.11.2000р. «Про затвердження переліків 
посад та спеціальностей персоналу для експлуатації ядерних установок, 
підготовка якого підлягає ліцензуванню, і посад персоналу, який 
безпосередньо здійснює управління реакторною установкою атомної 
електростанції» [161]; 

 КМУ Постанова №1238від 06.11.1997р. «Про обов'язковий 
профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» [162]; 

 КМУ Постанова №1465від 27.09.2000р. «Про затвердження Порядку 
проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних 
оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо 
виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служб), що можуть 
становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю 
діяльність, або оточуючих» [163]; 

 КМУ Постанова №1107від 26.10.2011р. «Про затвердження Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки» [164]; 

 МОЗ України Наказ №246 від 21.05.2007р. «Про затвердження Порядку 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій» [165]; 

 ГСТУ 95.1.07.04.047-2000 «Система підготовки персоналу атомних 
електростанцій України. Основні положення» [83]; 



 

ДП НАЕК Южно-Українська АЕС. Енергоблок №3. 

ЗППБ. «Комплексний аналіз безпеки» 

ВП ЮУАЕС 

ОППБ.3.0039.00 стор.180 

 СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-98:2014 «Правила проведення протиаварійних 
тренувань персоналу електричних станцій та мереж» [166]; 

 СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009 «Інструкція про розслідування і облік 
технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній 
енергетичній системі України» [167]; 

 МУПТ АЭС-92 «Методические указания по подготовке и проведению 
противоаварийных тренировок персонала атомных станций» [168]. 

Перелік міжнародних документів рекомендованих до використання при розробці 
звіту: 

 № GSR Part 4Safety Assessment for Facilities and Activities. Viena, 2016 
[169]; 

 № SSR-2/1 Safety of Nuclear Power Plants: Design. Viena, 2016 [170]; 
 № SSR-2/2Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation. 

Viena, 2016 [117]; 
 № NS-G-2.4The Operating Organization for Nuclear Power Plants. Viena, 2004 

[119]; 
 № NS-G-2.8 Recruitmen, Qualification and Training of Personnel for Nuclear 

Power Plants. Viena, 2002 [171]; 
 № GS-G-3.1 Application of the Management System for Facilities and 

Activities. Viena, 2009 [120]; 
 № GS-R-3 The Management System for Facilities and Activities. Viena, 2008 

[172]; 
 № GS-G-3.5 The Management System for Nuclear Installations. Viena, 2014 

[121]; 
 № SSG-3 Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety 

Assessment for Nuclear Power Plants. Viena, 2010 [173]; 
 INSAG-4 Доклад по безопасности «Культура безопасности». МАГАТЭ, 

Вена, 1991 [174]; 
 № NS-R-1Safety of Nuclear Power Plants: Design, Viena. 2000 [175]; 
 № NS-R-2Safety of Nuclear Power Plants: Operation, Requirements. Vienna, 

2000 [106]. 

3.12.3 Метод оцінки 
Враховуючи специфіку даного фактору й відсутність для нього проектних умов і 

меж, а також інших затверджених кількісних критеріїв успішності, для оцінки 
досліджуваного фактору безпеки обраний метод експертного порівняльного аналізу.  

У процесі дослідження ФБ (аналізу й оцінки поточної ситуації, аналізу 
виявлених недоліків і планів із вдосконалювання даного напрямку) проведений 
всебічний аналіз встановлених процедур, їх реалізації в ВП ЮУАЕС, порівняння з 
вимогами українських нормативних документів і рекомендаціями стандартів з безпеки 
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МАГАТЕ. Проведений статистичний аналіз, на основі якого виявлені основні тенденції 
функціонування системи. 

3.12.4 Критерії оцінки 
Критеріями прийнятності для даного фактора прийнято: 

 зниження (або підтримка на мінімальному рівні) кількості порушень 
нормальної експлуатації й аварій, пов'язаних з людським фактором; 

 експлуатуюча організація має систему професійної підготовки, підтримки 
й підвищення кваліфікації персоналу, створений механізм формування й 
сформований кадровий резерв, необхідний для безпечної експлуатації 
АЕС. Підтверджене як експертним порівняльним аналізом, так і 
результатами зовнішніх і внутрішніх перевірок; 

 діяльність за даним напрямком відповідає вимогам національних НТД і 
міжнародним рекомендаціям (МАГАТЕ). 

3.12.5 Результати оцінки ФБ-12 «Людський фактор» 
Детально результати виконаної оцінки по фактору представлені у звіті ФБ-12 

[10]. 
У ході аналізу встановлено, що в ВП ЮУАЕС на високому рівні організована й 

вводиться в життя політика керівництва в області людського фактора. Є відповідна 
заява керівництва ВП ЮУАЕС, на підставі якої базується вся діяльність підприємства. 

Системно дотримуються принципи культури безпеки. Організована ефективна 
кадрова система відбору, навчання й підвищення кваліфікації персоналу станції. 

Система підготовки персоналу ВП ЮУАЕС інтегрована в усі сфери 
життєдіяльності підприємства, включаючи НТЦ ВП ЮУАЕС, підрозділу ВП ЮУАЕС, 
а також сторонні навчальні заклади України. 

Керівництво ВП ЮУАЕС проводить постійну роботу, націлену на вирішення 
професійних завдань і соціальних проблем персоналу за такими напрямками: 

 професійний відбір; 
 адаптація; 
 навчання й розвиток; 
 побудова кар'єри; 
 охорона праці й здоров'я; 
 соціальний захист і мотивація. 

Основною метою професійної підготовки персоналу ВП ЮУАЕС є досягнення 
працівниками необхідного рівня кваліфікації й постійної готовності до виконання своїх 
професійних обов'язків, що забезпечують безпечну й ефективну експлуатацію АЕС, 
захист персоналу, населення й навколишнього середовища. 

Для досягнення вищевказаної основної мети вирішуються наступні завдання: 
 реалізація галузевої політики в області професійного навчання персоналу 

ВП ЮУАЕС; 
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 забезпечення функціонування системи якості в підготовці персоналу; 
 формування й підвищення культури безпеки; 
 організація й проведення підготовки, перепідготовки, підтримки й 

підвищення кваліфікації персоналу керування, оперативного персоналу, 
ремонтного персоналу, персоналу технічної підтримки, інструкторського 
персоналу відповідно до вимог чинних галузевих стандартів, нормативних 
актів України, вимог регулювальних органів і рекомендацій МАГАТЕ; 

 організаційне забезпечення навчання персоналу в сторонніх навчальних 
закладах; 

 одержання ліцензій і дозволів на підготовку. 
Персонал ВП ЮУАЕС, у тому числі зайнятий технічним обслуговуванням і 

ремонтом, проходить підготовку на робочому місці та у навчально-тренувальних 
центрах з використанням тренажерів, перевірку знань перед допуском до самостійної 
роботи, а також підтримку кваліфікації відповідно до вимог норм, правил і стандартів з 
ядерної і радіаційної безпеки. 

Первинна професійна підготовка персоналу у ВП ЮУАЕС здійснюється у формі 
курсового або індивідуального навчання. Організація навчання у формі курсового й 
індивідуального навчання описана в Положенні про порядок організації професійного 
навчання персоналу ВП «Южно-Українська АЕС» [80]. 

Практичне навчання проводиться відповідно до Положення про підготовку 
персоналу на робочому місці (практичне навчання) [81]. 

Після завершення практичної підготовки на робочому місці, той, якого 
навчають, проходить вихідний контроль знань у порядку, встановленому Положенням 
про проведення вхідного й вихідного контролю знань персоналу [82]. 

Керівництво ВП ЮУАЕС, виконує вимоги документу «Правила лицензирования 
деятельности персонала по непосредственному управлению реакторной установкой 
АЭС» НП 306.2.103-2004[109], розроблених відповідно до Законів України «Про 
використання ядерної енергії й радіаційної безпеки», «Про дозвільну діяльність у сфері 
використання ядерної енергії»; Положення про Державну інспекцію ядерного 
регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 363 
від 20 серпня 2014, і здійснює ліцензування підготовки персоналу для експлуатації 
енергетичних установок. 

Робота з персоналом ВП ЮУАЕС включає ліцензування діяльності, пов'язаної зі 
здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою, і 
діяльності посадових осіб ВП ЮУАЕС, у посадові обов'язки яких входить здійснення 
організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної й радіаційної 
безпеки, також діяльність яких може здійснюватися тільки на підставі ліцензії. 

У ВП ЮУАЕС підготовка персоналу проводиться з метою придбання 
необхідних знань, умінь і навичок по конкретних посадах і професіям в обсязі вимог 
посадових інструкцій або кваліфікаційних характеристик і відповідно до вимог 
галузевого стандарту України [83], Положень [84], [85], а також розробленого НТЦ 
Положення [80]. 
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Відповідно до вимог стандартів [75], [78], Заяви про політику ДП «НАЕК 
«Енергоатом», типовим програмам підготовки Переліку документації НТЦ і документу 
«Програма конкретних дій ВП ЮУАЕС на 2017-2018 рр., спрямованих на становлення 
й розвиток культури безпеки» [86] ведеться систематична робота з персоналом, 
спрямована на формування культури безпеки, забезпечення необхідної кваліфікації й 
постійної готовності до виконання своїх професійних обов'язків. 

Керівництво ВП ЮУАЕС підтримує процес використання галузевого ДЕ в 
частині обліку й інформування персоналу про помилки, допущені в ході виконання 
робіт на інших АЕС. 

Як приклади наведені наступні факти: 
 при проведенні нарад з персоналом вказується на вплив людського 

фактору, також з метою поліпшення експлуатації, повідомлення, що 
стосуються діяльності підрозділу, ураховуються при проведенні 
виробничо-технічного навчання й складання програм інструктажів і 
протиаварійних тренувань; 

 проводяться наради в підрозділі, на яких розглядається зовнішній і 
внутрішній досвід експлуатації, обговорюються помилки персоналу. 
Вислуховуються пропозиції персоналу по підвищенню культури безпеки. 
Якщо пропозиції є оригінальними й вартими, персонал після їхнього 
впровадження заохочується; 

 робота проводиться по процедурах, розробляються типові бланки 
перемикань, проводяться цільові інструктажі; 

 організовуються наради з персоналом перед ППР на якому, у тому числі, 
інформується про нерозвинені події під час попереднього ППР. 

Отримані експлуатаційні уроки із зовнішнього досвіду використовуються на 
ЮУАЕС для: 

 усунення слабких місць у роботі ВП ЮУАЕС, виявлених на основі 
вивчення галузевого досвіду експлуатації; 

 правильного визначення корінних причин подій, що відбуваються у 
ВП ЮУАЕС, і виявлення повторюваних проблем; 

 проведення цільових інструктажів персоналу перед початком виконання 
робіт; 

 складання навчальних планів підготовки експлуатаційного й ремонтного 
персоналу в НТЦ; 

 проведення протиаварійних тренувань; 
 інформаційного забезпечення робочих місць персоналу, залежно від 

тематики повідомлень, для перегляду, аналізу й порівняння із власним 
досвідом експлуатації. 

Система інформаційного забезпечення використання досвіду експлуатації 
містить у собі: 

 галузеву автоматизовану інформаційну систему по значимих подіях у 
роботі АЕС («CAESAR»); 
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 станційну базу даних «Система обліку малозначимих подій і використання 
зовнішнього досвіду експлуатації у ВП ЮУАЕС», що забезпечує 
можливість зберігання й обробки інформації по зовнішньому досвіду 
експлуатації, а також по внутрішніх малозначимих подіях; 

 галузеву автоматизовану систему «Українська база даних по надійності 
обладнання» (УБДН), що забезпечує зберігання інформації з дефектів 
обладнання (незначних подій, що не підлягають комісійному 
розслідуванню); 

 станційну базу даних "ОКО", призначену для керування зауваженнями, що 
відносяться до сфери експлуатаційного порядку, охорони праці, пожежної 
й радіаційної безпеки (нерозвинених подій, що не підлягають комісійному 
розслідуванню). 

У ВП ЮУАЕС регулярно виконуються звіти з аналізом безпосередніх і корінних 
причин, пов'язаних з людським фактором. Метою даного аналізу є проведення 
додаткового навчання для управлінського, оперативного й ремонтного персоналу в ході 
періодичної підготовки (підвищення кваліфікації). Керівництво ВП ЮУАЕС за 
допомогою НТЦ ставить перед собою завдання формування й прихильності персоналу 
АЕС принципам культури безпеки. 

У ході аналізу порушень, пов'язаних з помилками персоналу комісією з 
розслідування, визначаються коригувальні заходи. Учасникам подій у ряді випадків 
було проведено індивідуальне навчання, змінам оперативного персоналу проведені 
позачергові інструктажі, НТЦ й лабораторією з досвіду експлуатації розроблені й 
впроваджені механізм пошуку корінних причин допущених порушень. НТЦ 
удосконалені програми підготовки на посади. 

Відділ охорони здоров'я ВП ЮУАЕС виконує наступні завдання: 
1) організовує виконання робіт, пов'язаних з питаннями медицини праці 

(промислова санітарія, радіаційна гігієна, оптимізація заходів щодо аварійної 
готовності й реагування на надзвичайні ситуації в частині питань мінімізації їх впливу 
на стан здоров'я персоналу); 

2) здійснює керування питаннями охорони здоров'я в системі керування 
безпекою; 

3) створює й забезпечує функціонування системи оздоровлення персоналу, 
охорони здоров'я працівників у процесі праці; 

4) займається рішенням питань охорони здоров'я в системі соціального захисту 
працівників. 

Відповідно до Положення [85] загальну відповідальність за забезпечення 
необхідної кваліфікації й працездатності персоналу несе експлуатуюча організація, яка 
розробляє й реалізує стратегію роботи з кадрами, політику наймання на роботу й 
закріплення кваліфікованого персоналу. 

При введенні КУВА в дію було проведене навчання інструкторів, ГІП і 
операторів БЩК-3 по застосуванню КУВА й далі виконується підтримка кваліфікації. 
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Програма навчання (ПП-К.0.18.148-14 [176]) і комплект учбово-методичних 
матеріалів (0055-2.037/1:4 МР) по застосуванню КУВА розроблені при взаємодії 
структурних підрозділів, відповідальних за супровід КУВА й підготовку персоналу.  

Розробка комплекту навчальних матеріалів для вивчення КУВА послужила 
необхідним базисом для проведення комплексного навчання КУВА. 

Навчання КУВА проводилося відповідно до переліку процедур КУВА. 
Підсумком аналізу ФБ-12 є виконання головного критерію наявність системного 

підходу в питаннях кадрової політики й підготовки персоналу і, як наслідок, пов'язану з 
ними стійку тенденцію на зниження кількості нерозвинених подій, цехових порушень, 
а також станційних порушень через помилкові дії персоналу. 

Слід також зазначити, що ВП ЮУАЕС відкрите й регулярно проходить зовнішні 
міжнародні перевірки з боку МАГАТЕ (OSART), ВАО АЕС (партнерські перевірки). 
Міжнародні експерти відзначають високий рівень системи професійної підготовки й 
підтримки кваліфікації працівників ВП ЮУАЕС, дотримання вимог виробничих 
інструкцій і технологічних регламентів, їх постійного вдосконалювання на основі 
досвіду, що накопичується, а також наявність атмосфери довіри й таких підходів до 
колективної роботи, які сприяють зміцненню позитивного відношення до безпеки. 

3.12.6 Узагальнюючі висновки з аналізу ФБ-12 «Людський фактор» 
У ВП ЮУАЕС заявлена й проводиться в життя політика керівництва в області 

людського фактору, відповідно до сучасних вимог з безпеки АЕС і кращих 
міжнародних практик. 

Системно впроваджуються принципи культури безпеки. Організована ефективна 
кадрова система: відбору, навчання й підвищення кваліфікації персоналу станції. 

Система підготовки персоналу ВП ЮУАЕС інтегрована в усі сфери 
життєдіяльності підприємства, включаючи НТЦ ВП ЮУАЕС, підрозділи ВП ЮУАЕС, 
а також сторонні навчальні заклади України. ВП ЮУАЕС має у своєму розпорядженні 
необхідні ресурси для підготовки кваліфікованого персоналу (інструкторський штат, 
технічні засоби навчання, методичні матеріали). 

Підготовка персоналу ВП ЮУАЕС ведеться з використанням принципів 
системного підходу до навчання, при цьому необхідно відзначити, що фази системного 
підходу «Аналіз» і «Оцінювання» потребують посилення, з метою подальшого 
підвищення ефективності процесів підготовки персоналу. 

Керівництво ВП ЮУАЕС приділяє пріоритетної увагу процесам модернізації 
блоку, впроваджуючи нове обладнання й ефективні системи контролю й керування, у 
тому числі сучасні системи надання інформації операторові. Метою таких модернізацій 
є зняття навантаження з оператора БЩУ в частині контролю й керування швидко 
поточними перехідними процесами, у тому числі надання автоматизованих функцій 
аналізу подій, що у свою чергу знижує ймовірність помилки. 

В ВП ЮУАЕС впроваджує сучасні концепції аварійних процедур. Так, в 2009 році 
зроблене впровадження СОАИ на всіх блоках, в 2013-2014 роках -  впровадження 
КУВА. 



 

ДП НАЕК Южно-Українська АЕС. Енергоблок №3. 

ЗППБ. «Комплексний аналіз безпеки» 

ВП ЮУАЕС 

ОППБ.3.0039.00 стор.186 

Регулярні зовнішні міжнародні перевірки з боку МАГАТЕ (OSART), ВАО АЕС 
(партнерські перевірки) підтверджують високий рівень системи професійної підготовки 
й підтримки кваліфікації працівників ВП ЮУАЕС, дотримання вимог виробничих 
інструкцій і технологічних регламентів, їх постійного вдосконалювання на основі 
досвіду, що накопичується. Енергоблок може безпечно експлуатуватися до наступної 
переоцінки безпеки. 

3.13 Фактор безпеки № 13 «Аварійна готовність і планування» 
Даний розділ сформований на основі звіту з фактору безпеки № 13 [11].  
Завданням звіту з фактору безпеки «Аварійна готовність і планування» є 

визначення того, що експлуатуюча організація має відповідні плани, кваліфікований 
персонал і обладнання для дій в аварійній ситуації, координує свої плани з Єдиною 
державною системою запобігання й реагування на надзвичайні ситуації техногенного й 
природного характеру, загальну координацію якої здійснює Міністерство України з 
питань надзвичайних ситуацій, і регулярно перевіряє аварійну готовність шляхом 
навчання й тренувань. 

3.13.1 Підходи й обсяг аналізу з фактору «Аварійна готовність і 
планування» 

Критеріями оцінки для даного фактору безпеки є: 
 відповідність системи аварійного реагування ВП ЮУАЕС і «Аварійного 

плану» вимогам нормативної документації; 
 забезпечення й підтримка аварійного запасу матеріально-технічних 

ресурсів в обсязі необхідному для виконання завдань аварійного 
реагування; 

 наявність і функціонування кризових центрів і їх відповідність вимогам 
нормативної документації; 

 готовність адміністрації АЕС і персоналу енергоблоку до дій із захисту 
персоналу й навколишнього середовища у випадку виникнення 
надзвичайної ситуації. 

У рамках даного фактору безпеки розглянуті наступні аспекти: 
 Інструкції з дій в аварійних ситуаціях і при аваріях; 
 Аварійні плани; 
 Аварійний запас матеріально-технічних ресурсів; 
 Кризові центри; 
 Протиаварійні тренування й навчання. 

3.13.2 Нормативна база, застосовна до даного фактора безпеки 

 Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого 
випромінювання»№ 15/98-ВР [183]; 

 Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»№ 860-IV 
[177]; 
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 Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру» № 1809-III [178]; 

 КМУ Постанова№ 308від 29.03.2001р. «Про Порядок створення і 
використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх 
наслідків» [179]; 

 ПН-А.0.03.192-15 «Типовий аварійний план АЕС України» [180]; 
 НП 306.2.02/3.077-2003 «Вимоги до внутрішнього та зовнішнього 

кризових центрів АЕС» [91]; 
 НП-306.5.01/3.083-2004  «План реагування на радіаційні аварії» [88]; 
 НП 306.6.108-2005«Положение о планировании мероприятий и действиях 

на случай аварий при перевозке радиоактивных материалов» [181]; 
 СТП 0.03.079-2009 «Забезпечення аварійного реагування. Методика 

визначення радіаційних критеріїв класифікації аварій на АЕС» [182]. 

3.13.3 Метод оцінки 
Метод аналізу даного фактору безпеки визначений п. 5.3.3 СОУ-Н ЯЕК 

1.004:2007 [14], а саме при розробці даного документа використовувався 
детерміністичний аналіз результатів оцінки діяльності ВП ЮУАЕС із питань 
аварійного реагування й планування. 

У процесі дослідження ФБ (аналізу й оцінки поточної ситуації) необхідно 
вивчити й провести всебічний аналіз установлених процедур, наявного спеціального 
обладнання, приміщень, підготовки персоналу ВП ЮУАЕС в області аварійної 
готовності й реагування. 

3.13.4 Критерії оцінки 
Критеріями оцінки для даного фактору безпеки є: 

 відповідність системи аварійного реагування ВП ЮУАЕС і «Аварійного 
плану» вимогам нормативної документації; 

 забезпечення й підтримка аварійного запасу матеріально-технічних 
ресурсів в обсязі необхідному для виконання завдань аварійного 
реагування; 

 наявність і функціонування кризових центрів і їх відповідність вимогам 
нормативної документації; 

 готовність адміністрації АЕС і персоналу енергоблоку до дій із захисту 
персоналу й навколишнього середовища у випадку виникнення 
надзвичайної ситуації. 

Дані критерії визначаються наявністю, обсягом і підтвердженням якості кожного 
з елементів системи аварійної готовності й планування на станції відповідно до 
встановлених національних і міжнародних вимог. А також результатами 
протиаварійних тренувань і командно-штабних навчань. 
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3.13.5 Результати оцінки ФБ-13 «Аварійна готовність і планування» 
Детально результати виконаної оцінки з фактору представлені у звіті з ФБ-13 

[11]. 

3.13.5.1 Інструкції з дій в аварійних ситуаціях і при аваріях. 
На ЮУАЕС розроблена достатня кількість аварійних інструкцій, які визначають 

дії персоналу для ліквідації аварій і забезпечення безпеки персоналу й навколишнього 
середовища. 

Система перегляду і внесення змін у документацію, відповідність інструкцій 
позитивному досвіду, відповідність документації аналізам безпеки, проекту 
енергоблоку АЕС і досвіду експлуатації, відновлення критичних функцій безпеки, в 
аварійних інструкціях представлено у звіті ФБ-11 [17]. 

3.13.5.2 Аварійні плани 
Безпека АЕС забезпечується за рахунок послідовної реалізації на п'ятьох рівнях 

стратегії глибокоешелонованого захисту. Реалізацію заходів останнього рівня 
глибокоешелонованого захисту – п'ятого, а також, частково, четвертого – у частині 
підтримки заходів щодо керування запроектними аваріями, забезпечує Система 
готовності й реагування ДП «НАЕК «Енергоатом» на аварії й надзвичайні ситуації на 
АЕС. 

Система аварійного реагування (САР) – взаємозалежний комплекс технічних 
засобів і ресурсів, організаційних, технічних і радіаційно-гігієнічних заходів, 
здійснюваних ДП «НАЕК «Енергоатом» для запобігання або зниження радіаційного 
впливу на персонал, населення й навколишнє середовище у випадку ядерної або 
радіаційної аварії на АЕС, а також з метою забезпечення цивільного захисту. САР 
входить до складу єдиної державної системи цивільного захисту. Місце САР у цій 
системі визначене документом [87], введеним у дію в ВП ЮУАЕС наказом №1119 від 
22.09.2015. 

Основними завданнями САР є: 
 підтримка необхідного рівня аварійної готовності; 
 реагування на аварії й надзвичайні ситуації на АЕС, включаючи 

реалізацію заходів щодо захисту персоналу, населення й навколишнього 
середовища; 

 реагування на аварії під час перевезень радіоактивних матеріалів, у яких 
відправником вантажу є ДП «НАЕК «Енергоатом». 

Одним з основних заходів САР є розробка, своєчасний перегляд і запровадження 
в дію аварійних планів АЕС в аварійних ситуаціях. 

Згідно документу «План реагування на радіаційні аварії» [88] на ВП ЮУАЕС 
уведені в дію наступні документи: 

 «План реагування на радіаційні аварії на ВП «Южно-Українська АЕС» 
Миколаївської територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту України [89]; 

 «Аварийный план ОП «Южно-Украинская АЭС»[90]. 
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3.13.5.3 Аварійний запас матеріально-технічних ресурсів 
Відповідно до п. 5.7 Аварійного плану [90] ВП ЮУАЕС завчасно створений і 

підтримується в стані готовності аварійний комплект контрольно-вимірювальних 
приладів і обладнання, засобів індивідуального захисту, засобів дезактивації й 
санітарної обробки, інструментів і пристосувань, спеціальної техніки, транспортних 
засобів і інших аварійно-технічних засобів з метою екстреного використання його 
аварійними групами й бригадами у випадку аварії на АЕС.  

Комплектація аварійного запасу матеріально-технічних ресурсів достатня для 
виконання аварійними бригадами функцій, закріплених за ними в АП. Первинні засоби 
індивідуального захисту й засобу санітарної обробки і їх комплектація для всього 
персоналу АЕС і персоналу підрядних організацій достатні й перебувають на робочих 
місцях. 

3.13.5.4 Кризові центри 
Відповідно до п. 10.13.8 НП 306.2.141-2008 [13] проэктом АЕС передбачаються 

внутрішній (на майданчику) і зовнішній (у зоні спостереження) кризові центри, які 
вводяться в експлуатацію до початку фізичного пуску енергоблоку. Загальні вимоги до 
кризових центрів (КЦ) встановлені в НП 306.2.02/3.077-2003 [91]. 

Внутрішній кризовий центр ВП ЮУАЕС - це комплекс спланованих і оснащених 
необхідним обладнанням приміщень, призначений для розміщення в ньому у випадку 
аварії КАРП, штабу КАРП, групи інженерної підтримки, групи контролю радіаційної 
обстановки, групи інформаційного забезпечення, аварійного персоналу 
обслуговуючого й експлуатуючого системи життєзабезпечення й обладнання КЦ, 
персоналу КПАГтаР, представників наглядових органів, інших сторонніх організацій і 
забезпечення їх діяльності з реагування на аварії, захисту персоналу ВП ЮУАЕС, 
населення й навколишнього середовища.  

Населеність внутрішнього КЦ в умовах аварії, підтримка нормальних умов для 
безперервної роботи (24 години на добу, 7 днів у тиждень) забезпечують захисні й 
захисно-герметичні двері, резервована система енергопостачання, система 
водопостачання з автономним запасом питної води, три режими системи 
повітропостачання (вентиляції, фільтровентиляції й регенерації повітря). 

Внутрішній КЦ розміщений у приміщеннях захисного спорудження «05 ЦДП» 
ВП ЮУАЕС, яке спроектовано у відповідності зі БНП цивільної оборони й гарантовано 
задовольняє вимогам з радіаційного захисту персоналу. Крім того, забезпечується 
захист персоналу від ряду шкідливих факторів, які супроводжують надзвичайні 
ситуації нерадіаційного характеру. З врахуванням цього внутрішній кризовий центр 
може бути використаний комісією з питань НС ВП ЮУАЕС у випадку виникнення НС 
нерадіаційного характеру, за умови не зниження рівня готовності КЦ до реагування на 
радіаційні аварії. 

Зовнішній (резервний) кризовий центр ВП ЮУАЕС має призначення, аналогічне 
внутрішньому кризовому центру, однак використовується в тих випадках, коли 
інженерні засоби захисту й системи життєзабезпечення не можуть забезпечити 
радіаційний захист персоналу внутрішнього кризового центру. Зовнішній (резервний) 
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кризовий центр ВП ЮУАЕС розміщений в районі малоповерхової забудови 
м. Южноукраїнськ. 

КЦ забезпечують можливість цілодобової роботи в них протягом аварії. Для 
одержання верхніх оцінок матеріальних, технічних і інших ресурсів, необхідних для 
функціонування КЦ, а також для планування заходів щодо захисту персоналу КЦ 
тривалість аварії (час із моменту запровадження в дію аварійного плану й скасування 
дій по ньому) приймається не менш 30 діб1 . 

3.13.5.5 Протиаварійні тренування й навчання 
Одним з основних заходів щодо підтримки аварійної готовності ВП ЮУАЕС є 

підготовка аварійного персоналу, проведення протиаварійних тренувань, включаючи 
спільні загальностанційні протиаварійні тренування, розробка графіків і програм 
тренувань [90]. До складу аварійного персоналу ВП ЮУАЕС відповідно до Аварійного 
плану [90] входять аварійні групи й бригади ЮУАЕС загального й спеціального 
призначення, створені для цих цілей у рамках аварійної організаційної структури. 

Аварійні групи й бригади (АГіБ) ВП ЮУАЕС підрозділяються за покладеними 
на них завданнями і виконуваними функціями на аварійні групи й бригади загального й 
спеціального призначення. Состав аварійних груп і бригад формується із числа 
персоналу структурних підрозділів ВП ЮУАЕС. 

Група інженерної підтримки (далі - ГІП) забезпечує інженерно-технічну 
підтримку експлуатаційного персоналу ЮУАЕС при ліквідації позаштатних ситуацій і 
нестандартних перехідних процесів, аварійних ситуацій, аварій, ослаблення наслідків 
запроектної аварії й важких аварій на енергоблоках ЮУАЕС і загальностанційних 
об'єктах. 

ДП «НАЕК «Енергоатом» і АЕС розробляють і реалізують програми 
протиаварійних тренувань для відпрацювання дій персоналу в аварійних умовах. 
Програми складаються таким чином, щоб забезпечувалася щорічна перевірка під час 
тренувань усіх елементів аварійного плану АЕС. 

Не рідше одного разу в три роки на кожній АЕС проводяться спільні з 
Дирекцією ДП «НАЕК «Енергоатом» загальностанційні протиаварійні тренування із 
залученням органа державного регулювання ядерної й радіаційної безпеки, місцевих 
органів виконавчої влади, інших зацікавлених органів, установ і організацій. 

3.13.6 Узагальнюючі висновки з аналізу ФБ-13 «Аварійна готовність і 
планування» 

У ході виконаної періодичної переоцінки безпеки в рамках ФБ-13 «Аварійна 
готовність і планування» було підтверджено, що на сьогоднішній день для енергоблоку 
№ 3 ВП ЮУАЕС виконуються вимоги по забезпеченню аварійної готовності й 
реагування, передбачені нормативними документами. Для підвищення надійності 
системи аварійного реагування постійно проводяться модернізації обладнання, 

                                                
1Це значення  відповідає тривалості радіоактивного викиду, яка враховується в розрахунках можливих 
наслідків проектних аварій у документах Комісії з ядерного регулювання США (U.S. 
NuclearRegulatoryCommissionRegulatoryGuide 1.195 «MethodsandAssumptionsforEvaluating 
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відновлення й поліпшення документації, виявлення недоліків системи і їх усунення. 
Постійно проводяться тренування, навчання, використовуючи всілякі технічні засоби, 
ураховуються наукові дослідження й досвід інших АЕС. Це дозволяє виявляти й 
усувати слабкі сторони системи аварійного реагування. 

За результатами виконаної оцінки фактора ФБ-13 [11] виявлені проблемні 
питання за якими заплановані відповідні заходи щодо їх усунення. Перелік цих заходів 
представлено в таблиці 5.1 цього документа. 

На енергоблоці №3 ВП ЮУАЕС запланована реалізація заходів КзПБ № 14101 
«Приладове забезпечення під час і після аварій (ПАМС)» і КзПБ № 14403 
«Впровадження системи забезпечення збереження інформації в умовах проектних і 
запроектних аварій («чорний ящик»)». 

Виконання заходів, пов'язаних із впровадженням ПАМС, та системи «чорний 
ящик» спрямоване на підвищення безпеки, що дозволяє з'ясовувати причини аварійних 
ситуацій і аварій і розробляти комплекс заходів для їхнього недопущення надалі. 
Впровадження ПАМС та системи «чорний ящик» на енергоблоці № 3 виконується в 
строки, встановлені для заходів КзПБ № 14101 та КзПБ №14403 «План-графіком 
реалізації заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки 
енергоблоків атомних електростанцій». 

Адміністрація ВП ЮУАЕС і персонал енергоблоку постійно розвівають та 
вдосконалюють систему аварійного реагування ВП ЮУАЕС відповідно до програми 
«ПМ.0.0040.0004. Основні заходи системи аварійної готовності та реагування ВП 
«Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на аварії та надзвичайні ситуації 
на АЕС на період до 2020 року». 

Враховуючи вище сказане можна зробити висновок про те, що енергоблок може 
безпечно експлуатуватися до наступної переоцінки безпеки. 

3.14 Фактор безпеки №14 «Вплив на навколишнє середовище» 
Даний розділ сформований на підставі матеріалів звіту з фактору безпеки №14 

[12]. 
Метою аналізу даного фактору безпеки впливу експлуатації АЕС на навколишнє 

середовище є демонстрація того, що на АЕС існує й реалізовується програма контролю 
радіаційного впливу на навколишнє середовище, і що цей вплив не перевищує 
нормативних меж. 

3.14.1 Підходи й обсяг аналізу фактору «Вплив на навколишнє 
середовище» 

В рамках переоцінки безпеки з даного фактору розглянуті наступні аспекти: 
 Джерела радіаційного впливу на навколишнє середовище; 
 Величини викидів і скидів радіонуклідів у режимі нормальної 

експлуатації енергоблоку й АЕС у цілому; 
 Програма спостережень за радіаційною обстановкою в контрольованій 

зоні АЕС; 
 Система зовнішнього радіаційного контролю; 



 

ДП НАЕК Южно-Українська АЕС. Енергоблок №3. 

ЗППБ. «Комплексний аналіз безпеки» 

ВП ЮУАЕС 

ОППБ.3.0039.00 стор.192 

 Результати контролю радіаційного стану в районі розміщення АЕС; 
 Інформування громадськості. 

3.14.2 Нормативна база, застосовна до даного фактора безпеки 

 Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку»№ 39/95-ВР [33]; 

 Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого 
випромінювання» № 15/98-ВР [183]; 

 Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» № 255/95-
ВР [184]; 

 НП 306.2.141-2008 «Общие положения безопасности атомных станций» 
[13]; 

 НРБУ-97, ДГН 6.6.1-6.5.001-98 «Норми радіаційної безпеки України. 
Державні гігієнічні нормативи» [22]; 

 НРБУ-97/Д-2000, ДГН 6.6.1.-6.5.061-2000 «Норми радіаційної безпеки 
України доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного 
опромінення» [156]; 

 ДСП6.177-2005-09-02 «Основні санітарні правила забезпечення 
радіаційної безпеки України» [185]; 

 ПРБ АС-89 «Правила радиационной безопасности при эксплуатации 
атомных станций» [186]. 

3.14.3 Метод оцінки 
При розробці ЗППБ застосовується метод експертної оцінки на основі 

порівняльного аналізу по якісних і кількісних критеріях. 

3.14.4 Критерії оцінки  
Критерієм позитивної оцінки даного фактору є відповідність значень показників 

експлуатаційної безпеки припустимим і нормованим значенням, встановленим 
органами державного регулювання ядерної й радіаційної безпеки, а також 
експлуатуючою організацією. 

У якості оцінки для даного фактора встановлені наступні критерії: 

 відповідність діяльності з експлуатації АЕС вимогам законодавчо-
нормативних актів, ліцензійних документів, що діють норм і правил з 
ядерної і радіаційної безпеки; 

 наявність адекватної і ефективної програми моніторингу радіаційного 
впливу на навколишнє середовище, що забезпечує належний контроль 
викидів і скидівпри експлуатації АЕС, вмісту радіоактивних речовин у 
навколишньому середовищі; 
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 неперевищення фактичного впливу АЕС на навколишнє середовище 
встановлених меж радіаційної безпеки і відсутність передумов такого 
перевищення в період понадпроектної експлуатації енергоблоку; 

 здійснення заходів щодо підтримки величин викидів і скидів на 
максимально низькому рівні, якого практично можна досягти, і 
виявленню нових потенційно можливих джерел радіаційного впливу; 

 наявність системи інформування громадськості про радіаційний вплив 
АЕС на навколишнє середовище. 

3.14.5 Результати оцінки ФБ-14 «Вплив на навколишнє середовище» 
Детально результати виконаної оцінки з фактору представлені у звіті з ФБ-14 

[12]. 

3.14.5.1 Джерела радіаційного впливу на навколишнє середовище 
Основними джерелами радіаційної небезпеки в ВП ЮУАЕС є: 

 реакторна установка, включаючи внутрішнкорпусні пристрої; 
 обладнання й трубопроводи систем першого контуру (циркуляційні 

насоси, парогенератори, компенсатори об’єму, засувки і т.д.); 
 активний теплоносій першого контуру; 
 відпрацьоване ядерне паливо; 
 басейн витримки й перевантаження; 
 обладнання й трубопроводи системи спецводоочистки;  
 обладнання й повітряпроводы вентиляційних систем РВ, СК, 

спецгазоочистки; 
 обладнання систем контролю параметрів першого контуру; 
 радіоактивні відходи (РАВ); 
 радіоактивні джерела, що поставляються для технічних потреб (для 

дефектоскопії, перевірки приладів та ін.). 
Результати вимірів викидів і скидів за час експлуатації ЮУАЕС показують, що 

фактичні рівні викидів і скидів після очисних установок значно нижче граничних 
значень викидів і скидів, регламентованих для ВП ЮУАЕС в [130], [93] згідно НРБУ-
97 [22] (див.п.3.14.5.4 звіту «Висновки по розділах «Граничні величини викидів і скидів 
радіонуклідів для ЮУАЕС»). Радіаційна обстановка навколо ВП ЮУАЕС перебуває на 
тому ж рівні, що й до пуску енергоблоків в експлуатацію. Це підтверджує порівняння 
результатів досліджень повітряного середовища, водних об'єктів, ґрунту, рослинності 
та ін. за роки експлуатації ВП ЮУАЕС із результатами досліджень, проведених до 
будівництва ВП ЮУАЕС.  

3.14.5.2 Величини гранично допустимих викидів радіонуклідів для 
ВП ЮУАЕС 

Числові значення контрольних рівнів газо-аерозольних викидів радіоактивних 
речовин для ВП ЮУАЕС [92] представлені в  

Табл. 3.14. 
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Табл. 3.14 Числові значення контрольних рівнів газо-аерозольних викидів 
радіоактивних речовин 

Параметр контролю Одиниці виміру Контрольний рівень 

Щодобовий контроль 

Інертні радіоактивні гази ГБк/доба 1200 

Довгоживучі радіонукліди (ДЖН) МБк/доба 4,3 

Радіоізотопи йоду МБк/доба 140 

Щомісячний контроль 
60Co МБк/місяць 39 
134Cs МБк/місяць 55 
137Cs МБк/місяць 55 

 

Примітки: 

Неперевищення контрольних рівнів викидів, наведених у таблиці, 
визначається шляхом прямого порівняння даних за результатами вимірів 
фактичного сукупного викиду кожного радіонукліда (групи радіонуклідів) із усіх 
вентиляційних систем ВП ЮУАЕС із зазначеними величинами КР. 

Перелік радіонуклідів і значення допустимого викиду (ПВi) визначається 
документом «Допустимий газо-аерозольний викид і допустимий водний скид 
радіоактивних речовин у навколишнє середовище ВП Южно-Українська АЕС 
(радіаційно-гігієнічний регламент першої групи) РГ.0.0026.0159», введеним наказом 
№13 від 02.01.2018 г. [93]. 

Числові значення меж викиду, встановлені в [93] і розраховані відповідно до 
документа «Порядок встановлення припустимих рівнів викидів і скидів АЕС України 
(радіаційно-гігієнічні регламенти й групи). Методичні вказівки. Київ, 2002», 
представлені в Табл. 3.15. 

Допустимий викид встановлюється на основі квоти межі дози ( відповідно до пп. 
5.5.5-5.5.6 НРБУ-97) і вихідних даних, які є специфічними для АЕС. Допустимий викид 
не залежить від кількості енергоблоків АЕС, які перебувають в експлуатації, і їх 
потужності. 
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Табл. 3.15 - Значення меж викиду ПВi контрольованих радіонуклідів 

№ 
п/п Вид, параметр контролю Одиниці 

виміру 
Межа 

викиду 

1 Довгоживучі радіонукліди (ДЖН) ГБк/добу 0,75 

2 Інертні радіоактивні гази (ІРГ) ГБк/добу 45000 

3 Радіонукліди йоду ГБк/добу 3,9 

4 3H ГБк/добу 2100 

5 51Cr ГБк/добу 850 

6 54Mn ГБк/добу 5,9 

7 59Fe ГБк/добу 12 

8 58Co ГБк/добу 15 

9 60Co ГБк/добу 0,32 

10 89Sr ГБк/добу 20 

11 90Sr ГБк/добу 0,38 

12 95Zr ГБк/добу 19 

13 95Nb ГБк/добу 41 

14 110mAg ГБк/добу 0,53 

15 134Cs ГБк/добу 0,45 

16 137Cs ГБк/добу 0,45 

 

Примітки: 

1. Контроль ДЖН, ІРГ і радіонуклідів йоду здійснюється щодоби, інших 
радіонуклідів – щомісяця. 

2. ПВ – чисельний коефіцієнт, використовуваний для контролю 
неперевищення припустимого викиду. Добовий викид окремого радіонукліда (групи 
радіонуклідів, нормованої як один вид забруднення), рівний ПВ, формує в членів 
критичної групи річну ефективну дозу, рівну 1/365 квоти межі дози. 

3. Під терміном ДЖН умовно мається на увазі будь-яка суміш 
средньодовгоживучих радіоактивних аерозолів, експонованих на фільтрі протягом 
однієї доби й виміряних через одну добу після зняття проби. 

4. Під терміном ІРГ розуміється будь-яка суміш інертних радіоактивних 
газів – ізотопів аргону, криптону й ксенону. 
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3.14.5.3 Величини гранично допустимих скидів радіонуклідів для 
ВП ЮУАЕС 

Значення меж скидів (ПСi) радіоактивних речовин, вступ яких у навколишнє 
середовище припустимо з водним скиданням ВП ЮУАЕС, визначається діючим в 
ВП ЮУАЕС документом «Допустимийгазо-аерозольний викид і допустимий водний 
скид радіоактивних речовин у навколишнє середовище ВП «Южно-Українська АЕС» 
(радіаційно-гігієнічний регламент першої групи) РГ.0.0026.0159, введеним наказом 
№ 13 від 02.01.2018г. (див. [93], таблиця 2). Числові значення допустимих меж скиду, 
встановлені в даному документі, наведені в Табл. 3.16 і розраховані відповідно до 
документа «Порядок установления допустимых уровней сбросов и выбросов АЭС 
Украины (радиационно-гигиенические регламенты I группы). Методические указания». 

Допустимий скид встановлений на основі квоти межі дози відповідно до пп.5.5.5 
– 5.5.6 НРБУ-97 [22] і вихідних даних, які є специфічними для ЮУАЕС. Допустимий 
скид не залежить від кількості енергоблоків АЕС, які перебувають в експлуатації і їх 
потужності. 

Табл. 3.16 - Значення меж річних скидів (ПСi) для ВП ЮУАЕС 

№ 
п/п 

Контрольований 
параметр 

Одиниці 
виміру 

Межа річного 
скида, ПСi 

1 3H ГБк/рік 120000 
2 51Cr ГБк/рік 44000 
3 54Mn ГБк/рік 220 
4 59Fe ГБк/рік 110 
5 58Co ГБк/рік 620 
6 60Co ГБк/рік 31 
7 65Zn ГБк/рік 25 
8 89Sr ГБк/рік 2200 
9 90Sr ГБк/рік 4 
10 95Zr ГБк/рік 250 
11 95Nb ГБк/рік 1400 
12 106Ru ГБк/рік 440 
13 110mag ГБк/рік 110 
14 131I ГБк/рік 2200 
15 134Cs ГБк/рік 18 
16 137Cs ГБк/рік 16 
17 144Ce ГБк/рік 28 
 

3.14.5.4 Висновки по розділах «Граничні величини викидів і скидів 
радіонуклідів для ЮУАЕС» 

Аналіз результатів багаторічних спостережень за викидами в атмосферу й 
скидами радіоактивних речовин ЮУАЕС показує наступне. 

Прийняті при проектуванні заходи щодо обмеження викидів та скидів й суворий 
контроль їх при роботі АЕС, а також експлуатація очисних пристроїв (СВО, СГО, 
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систем фільтрації) у проектному режимі, забезпечують дотримання вимог санітарних 
правил при експлуатації станції. За час роботи ЮУАЕС у нормальному 
експлуатаційному режимі випадків перевищення рівнів активності викидів в атмосферу 
над допустимими рівнями не виявлене. 

Згідно з даними таблиці 4.2.1.5 ФБ-14 [12] максимальне значення показника, 
який характеризує викиди радіонуклідів в атмосферу Крпа,% за період з 2002 по 2017 
склало: 

 за таким параметром, як ІРГ в 2003 р. Крпа ІРГ= 0,39%  від допустимого 
викиду; 

 для ДЖН в 2002 р. Крпа ДЖН= 0,075% від допустимого викиду; 
  для 131I в 2003 р. Крпа 131I= 0,092% від допустимого викиду. 

1А за весь період експлуатації максимальне значення показника Крпа склало: 

 Крпа-ІРГ= 1,24% в 1985 році; 
 Крпа- ДЖН = 0,88% в 1986 році; 
 Крпа-131I= 0,22% в 2000 році. 

Згідно з даними таблиці4.2.2.5 ФБ-14 [12] максимальне значення показника, який 
характеризує скиди радіонуклідів у водні об’єкти Крпв, % за період з 2002 р. по 2017 р. 
склало: 

 за таким параметром як 137Cs в 2013 р. Крпв-137Cs = 0,36% від 
допустимого скиду; 

 для 3H в 2004 р. Крпв 3H = 5,73% від допустимого скиду. 
Отже можна зробити висновок, що за термін експлуатації енергоблоку не було 

зафіксоване перевищення значень не тільки допустимих рівнів, але й адміністративно-
технологічних2 і контрольних рівнів викидів і скидів. 

3.14.5.5 Програма спостережень за радіаційною обстановкою в 
контрольованій зоні АЕС 

Спостереження за радіаційною обстановкою в районі розміщення ЮУАЕС 
здійснюється за допомогою системи радіаційного контролю (СРК) на проммайданчику, 
у санітарно-захисній зоні й у зоні спостереження. Загальний вид системи радіаційного 
контролю на ЮУАЕС представлений на  

Рис. 3.3.  
Щорічно проводиться кілька тисяч вимірів проб відібраних у СЗЗ і ЗС, що й 

характеризують радіаційний стан приземного повітря, поверхневих водойм, 
компонентів наземних і водних екосистем. 

                                                
1 При розрахунку Крпа, Крпв прийнятізначення ПВі, ПСі – згідно здокументом«Допустимий газо-аерозольний 
викиді допустимий водний скид радіоактивних речовину навколишнє середовищеВП ЮУАЕС (радіаційно-
гігієнічний  регламент першої групи) РГ.0.0026.0159». 
2 Діючі на ЮУАЭС адміністративно-технологічні рівні встановлюються з метою виявлення причин випадків 
неконтрольованого росту величин викидів і скидів із АЕС. Дотримання адміністративно-технологічних рівнів 
сприяє оптимізації технологічних процесів, розробці організаційних і технічних заходів, спрямованих на 
зниження рівня газо-аерозольних викидів з ВП ЮУАЭС. Перевищення адміністративно-технологічних рівнів 
підлягають комісійному розслідуванню. 
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Радіаційний контроль із використанням технічних засобів здійснює оперативний 
персонал служби радіаційного контролю ЦРБ ВП ЮУАЕС.  

3.14.5.6 Обсяг радіаційного контролю навколишнього середовища  
На ЮУАЕС радіаційний контроль об'єктів навколишнього середовища 

забезпечує лабораторія зовнішньої дозиметрії (ЛЗД ЦРБ), контроль здійснюється в 
радіусі 30 км від ВП ЮУАЕС (зона спостереження) при нормальній радіаційній 
обстановці (НРО) і при аварійній радіаційній обстановці (АРО). 

 

Рис. 3.3 - Загальна структура системи радіаційного контролю на ЮУАЕС 

У якості базових пунктів радіаційного контроля прийнята мережа стаціонарних 
постів. Ця мережа вибиралася на етапі проектування із урахуванням рози вітрів у 
районі розташування ЮУАЕС. Згідно вимог, закладених в «Рекомендаціях з 
дозиметричного контролю в районі розташування АЕС», у цих же точках проводиться 
відбір ґрунту, рослинності і інше. 

Об'єкти контролю, кількість і періодичність відбору проб і параметри 
навколишнього середовища, за якими здійснюється моніторинг персоналом ЛЗД ЦРБ, 
передбачені «Регламентом радіаційного контролю АЕС» РГ.0.0026.0120. Результати 
моніторингу представлено в таблицях 4.3.2.2 і 4.3.2.3 ФБ-14 [12]. 

Контроль метеорологічних параметрів у місці розташування ЮУАЕС 
здійснюється стаціонарною озерною гідрометеостанцією відділу охорони 
навколишнього середовища ЮУАЕС. У випадку аварії інформація про метеорологічні 
параметри передається у ЛЗД і кризові центри ВП ЮУАЕС для прогнозування й оцінки 
радіаційних наслідків. 

Радіаційний моніторинг навколишнього середовища району розташування 
проводиться у двох напрямках – постійний і періодичний контроль. 

Постійний контроль - здійснюється за допомогою мережі стаціонарних постів 
спостереження, розташованих в 30-ти км зоні ЮУАЕС за: 

 потужністю експозиційної дози гамма-випромінювання на місцевості за 
допомогою вимірників радіаційного фону (ИРФ-02), на основі двох блоків 
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детектування типу БДМГ-08 і інформаційного табло для відображення 
інформації – 11 постів; 

 інтегральною експозиційною дозою гамма-випромінювання на основі 
термолюмінесцентних дозиметрів ТЛД-500  - 44 поста; 

 сумарною бета-активністю й радіонуклідним складом (щільністю) 
атмосферних випадінь - 25 кювет; 

 концентрацією радіонуклідів в атмосферному повітрі (приземний шар) (8 
аспіраційних установок). 

Періодичний контроль - здійснюється в стаціонарних пунктах спостереження й 
контрольних точках методом відбору проб з наступною їхньою доставкою, 
підготовкою й вимірами в лабораторних умовах за: 

 сумарною бета-активністю й радионуклидным составом води водних 
систем у районі розташування ЮУАЕС і промплощадки; 

 сумарною активністю, бета-активністю й радионуклидным вмістом у 
компонентах водного середовища (донні відкладання, водорості); 

 вмістом радіонуклідів у ґрунті, рослинності та інше. 
Виконання поставленої перед лабораторією ЗД завдання проводиться 

виконанням наступних функцій: 
 відбір проб з об'єктів навколишнього середовища на стаціонарних постах 

спостереження й у контрольованих точках, згідно з документами  
РГ.0.0026.0120 «Регламент радіаційного контролю ВП АЕС» [193], і 
РГ.0.0027.0055 «Регламент продувки Ташлицької водойми – охолоджувача 
ВП ЮУАЕС в Олександрівське водосховище» [194]; 

 контроль викидів в атмосферу, за результатами аналізу проб, відібраних 
службою радіаційного контролю цеху; 

 визначення вмісту радіонуклідів у воді скидних каналів, Ташликського 
водосховища й річці Південний Буг, ґрунту, рослинності й рибі шляхом 
проведення радіометричних і спектрометричних вимірів; 

 контроль радіаційної обстановки в населених пунктах, що входять у зону 
спостереження; 

 контроль вмісту радіонуклідів у питній воді;  
 визначення радіонуклидного складу й концентрацій радіонуклідів в 

атмосферних випадіннях; 
 вимір потужності дози зовнішнього гамма-випромінювання й інтегральної 

дози на місцевості; 
 контроль джерел і шляхів забруднення навколишнього середовища 

радіоактивними речовинами; 
 визначення сумарної активності в пробах води свердловин радіаційного 

контролю ґрунтових вод проммайданчика ВП ЮУАЕС; 
 контроль району радіоактивного забруднення у випадку аварійного 

викиду за даними метеослужби ВП ЮУАЕС; 
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 контроль вмісту природніх радіонуклідів у будматеріалах і їх компонентах 
згідно з документом ДБН В.1.4-0.01-97 «Система норм і правил зниження 
рівня іонізуючих випромінювань природніх радіонуклідів у будівництві»; 

 визначення потужності поглиненої дози й концентрації радону в об'єктах, 
що знову вводяться, згідно ДБН В.1.4-0.01-97. 

3.14.5.7 Система зовнішнього радіаційного контролю 
У даний момент із метою виконання вимог НП 306.2.141-2008 [13] на ВП 

ЮУАЕС впроваджена й перебуває в дослідній експлуатації автоматизована система 
контролю радіаційної обстановки АСКРО. 

АСКРО по виду діяльності є автоматизованою системою безперервного 
контролю радіаційної обстановки й метеорологічних параметрів на проммайданчику, у 
санітарно-захисній зоні й у зоні спостереження ВП ЮУАЕС. 

Метою АСКРО є оцінка й прогнозування радіаційної обстановки в режимі 
нормальної експлуатації АЕС, проектних і запроектних аваріях, а також при знятті АЕС 
із експлуатації. 

АСКРО створена як автономна складова частина системи радіаційного контролю 
на АЕС. АСКРО одержує по каналах зв'язку інформацію про РО в 30-км зоні, 
необхідну для реалізації її функцій, і передачі на АЕС інформації про радіаційний стан 
навколишнього середовища.  

Як система, важлива для безпеки, АСКРО спроектована так, щоб зберігати 
працездатність і достовірність даних при зовнішніх і внутрішніх впливах, включаючи 
сейсмічні, втрату електропостачання, пожежі і т.д. 

3.14.5.8 Інформування громадськості 
На ВП ЮУАЕС інформування громадськості здійснює структурний підрозділ 

Керування інформації й суспільних зв'язків (КІСЗ), воно містить у собі редакції 
телебачення, газети «Енергетик», місцевого радіомовлення й групу зв'язків зі ЗМІ й 
громадськістю. 

У своїй роботі персонал КІСЗ керується: 

 Законом України «Про інформацію»№ 2657-ХІІ [187]; 
 Законом України «Про інформаційні агентства»№ 74/95-ВР [188]; 
 Законом України «Про використання ядерної енергії й радіаційної 

безпеки» № 39/95-ВР [33]; 
 Законом України «Про поводження з радіоактивними відходами» 

№ 255/95-ВР [184]. 

До основних завданням КІСЗ ставиться: 

 інформування за допомогою відомчих, галузевих, районних, обласних 
засобів масової інформації працівників ВП ЮУАЕС, населення Миколаївської області 
й м. Миколаєва, органів державного керування й громадських організацій про стан 
атомної енергетики України, про результати роботи ВП ЮУАЕС; 
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 ведення роз'яснювальної роботи з питань розвитку ядерної енергетики в 
Україні шляхом організації щотижневих випусків газети «Енергетик», програм 
телебачення й радіомовлення; 

 проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням, засобами 
масової інформації, громадськістю в частині радіаційної безпеки й екологічної чистоти 
об'єктів ядерної енергетики. 

 організує й проводить «Круглі столи» і прес-конференції для ЗМІ, 
екологічних організацій, депутатів, представників районних і обласних 
держадміністрацій і т.п.; 

 організує й проводить екскурсії в Інформаційно-культурному центрі 
«Імпульс», у ВП ЮУАЕС і об'єктах гідрокомплексу для різних груп населення, 
державних і громадських організацій, навчальних закладів; 

 забезпечує персонал ВП ЮУАЕС, ЗМІ, жителів м. Южноукраїнська, районів 
30-ти кілометрової зони, м. Миколаєва й області інформаційними матеріалами про 
роботу ВП ЮУАЕС за допомогою: 

а) підготовки й розсилання в ЗМІ, державні й громадські організації 
щомісячних, щотижневих, а також оперативних ( при виникненні позаштатних 
ситуацій) інформаційних повідомлень про роботу ВП ЮУАЕС; 

б) підготовки до випуску, тиражування й розсилання щомісячного 
інформаційного бюлетеня «Прес-факт»; 

в) оформлення інформаційного стенда на території ВП ЮУАЕС і наочної 
інформації в приміщеннях Інформаційно – культурного центру «Імпульс»; 

 організує взаємодію зі ЗМІ з метою публікації позитивних інформаційних 
матеріалів про результати роботи ВП ЮУАЕС, про стан ядерної енергетики України й 
миру, перевагах цього виду енергетики. 

У випадку радіаційно-ядерної аварії інформування громадськості відбувається 
відповідно до процедури, викладеній у ФБ-13 [11]. 

З метою скоординованого інформування ЗМІ, інших організацій і населення 
ЮУАЕС направляє на узгодження в Дирекцію ДП «НАЕК «Енергоатом» проекти 
підготовлених прес-релізів. Прес-реліз повинен бути лаконічний, у ньому не повинні 
використовуватися спеціальні терміни й скорочення, що перешкоджають розумінню 
його змісту непідготовленою людиною. Строк підготовки інформації для ЗМІ — не 
більш 4 годин з моменту класифікації аварії. Комісія ДП «НАЕК «Енергоатом» по НС і 
ІКЦ Держатомрегулювання здійснюють погоджене інформування ЗМІ й громадських 
організацій про аварію, її наслідки, прийняті контрзаходи. 

3.14.6 Узагальнюючі висновки з аналізу ФБ-14 «Вплив на навколишнє 
середовище» 

Аналіз результатів багаторічних спостережень за радіаційною обстановкою в 
районі розташування Южно-Української атомної станції свідчить про те, що прийняті 
при проектуванні заходи щодо обмеження потужності викидів в атмосферу й суворий 
контроль їх при роботі АЕС, а також експлуатація спеціальних очисних пристроїв 
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(СВО, СГО, систем фільтрації), забезпечують дотримання вимог санітарних правил 
експлуатації станції. За час роботи ЮУАЕС у нормальному експлуатаційному режимі 
випадків перевищення рівнів активності радіонуклідів у викидах та скидах над 
допустимими рівнями не виявлено, а аналіз роботи станції за останні п'ятнадцять років 
не виявляє перевищень контрольних та адміністративно-технологічних рівнів. 

Значення середньорічної потужності дози в зоні спостереження не перевищують 
значень потужності дози, заміряних до пуску першого блоку ЮУАЕС і перебувають на 
рівні «фонових» значень у межах від 7 до 19 мкР/год. 

Потужність експозиційної дози гамма-випромінювання в межах зони 
спостереження ЮУАЕС протягом періоду експлуатації (за винятком періоду аварії на 
Чорнобильській АЕС) перебувала на рівні «фонових» значень, характерних для даної 
місцевості. 

Інтегральні дози в контрольних точках на проммайданчику АЕС, у санітарно-
захисній зоні й зоні спостереження не перевищували середньостатистичних значень 
для даного регіону. 

Система РК не завжди здатна виявити вплив ВП ЮУАЕС на навколишнє 
середовище, оскільки викиди радіонуклідів, що мають станційне походження, 
найчастіше перебувають нижче мінімально детектируемої активності вимірів. 

Радіоактивні випадіння з атмосферного повітря в контрольованих пунктах 
району розташування ВП ЮУАЕС обумовлені, в основному, глобальними випадіннями 
й незначними викидами АЕС, за винятком даних, обмірюваних в 1986 році, що й мають 
безпосереднє відношення до подій на Чорнобильській АЕС. 

На фоні глобальних випадінь внесок ЮУАЕС у забруднення водних об'єктів, 
ґрунтового й рослинного покриву довгоживучими радіонуклідами не виявлений. Вміст 
радіонуклідів у ґрунті, воді відкритих водойм і свердловин радіаційного контролю, 
рослинного покриву перебувало на рівні «нульового фону» розглянутої території. 

Дані про вміст радіонуклідів у пробах повітря, атмосферних випадінь, водних 
об'єктах, ґрунту й рослинності в зоні спостереження ВП ЮУАЕС, також дозволяють 
зробити висновок про те, що концентрації радіонуклідів 90Sr, 137Cs перебувають на рівні 
значень заміряних до пуску ЮУАЕС в експлуатацію. 

Таким чином, можна констатувати, що не виявлено помітного радіаційного 
впливу ЮУАЕС протягом періоду її експлуатації на стан навколишнього середовища 
регіону. 

Можливо зробити висновки, що енергоблок може безпечно експлуатуватися до 
наступної переоцінки безпеки. 

3.14.7 Обґрунтування розмірів санітарно захисної зони й зони 
спостереження 

У даний момент для ВП ЮУАЕС виконані розрахункові обґрунтування з 
перегляду розмірів санітарно-захисної зони убік зменшення. За результатами 
переоцінки радіаційного впливу скидів і викидів ЮУАЕС у навколишнє середовище в 
умовах нормальної експлуатації й при проектних аваріях з максимально великим 
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викидом, згідно даним наведеним у звіті «Южно-Украинская АЭС. Оценки 
радиационного воздействия на окружающую среду при эксплуатации 3-х энергоблоков 
ЮУАЭС с целью пересмотра размеров СЗЗ. Киев 2012. ЕР11-2011.110.0Д.1.» є всі 
об'єктивні умови для скорочення розмірів санітарно-захисної зони таким чином, щоб 
відстань від венттруби кожної черги до границі санітарно-захисної було не більш 1700 
- 2000м. При обґрунтуванні розрахункових значень, використані критерії прийнятності 
для оцінки радіаційних наслідків, згідно НРБУ-97 [22]. Звітні матеріали були 
спрямовані на розгляд у Міністерство охорони здоров'я України. Згідно з листом МОЗ 
України №7.03-58/517/13733 від 15.05.2013г., МОЗ України вважає за необхідне 
повторно повернутися до розгляду звітних матеріалів після затвердження у 
встановленому порядку стандарту «Порядок установлення розмірів санітарно захисної 
зони АЕС», після чого й буде ухвалюватися рішення про розмір СЗЗ. Згідно листа 
ДІЯРУ вих. №15-13/6185 від 05.09.2013р., запропоновано повернутися до розгляду 
питання відносно перегляду розмірів СЗЗ після затвердження у встановленому порядку 
стандарту «Порядок установлення розмірів санітарно захисної зони АЕС». Наказом  
ДП «НАЕК «Енергоатом» №633 від 27.07.2014р. стандарт «Порядок встановлення 
розмірів санітарно-захисної зони АЕС» СОУ НАЕК 023:2014 введено в дію 01.09.2014. 

З метою підтвердження відповідності встановлених розмірів ЗС вимогам 
документа НП 306.2.173-2011 «Вимоги щодо визначення розмірів і меж зони 
спостереження атомної електричної станції» [100] ВП ЮУАЕС була виконана робота, 
результати якої відображені у звіті ИТ-2013.03.1 «Отчет по обоснованию соответствия 
размера зоны наблюдения ОП ЮУАЭС требованиям НП 306.2.173-2011». За 
результатами проведення Держекспертизи звітних матеріалів у ході спільного розгляду 
ДІЯРУ й Інститутом радіаційного захисту АТН України, згідно з листом ДІЯРУ вих. 
№ 15-33/3-7050 від 08.10.2013г., отриманий висновок: «представлені в Технічному звіті 
ИТ-2013.03.1. результати розрахунків відносно уточнення (обґрунтування) розмірів 
зони спостереження ВП ЮУАЕС відповідають радіологічним критеріям (наведеним у 
п.2.1-2.3 НП 306.2.173-2011 [100]) неперевищення нижніх границь виправданості для 
евакуації і йодної профілактики на границі й за межами існуючої 30-ти кілометрової 
зони спостереження ВП ЮУАЕС; таким чином, існуючий розмір зони спостереження 
можна вважати підтвердженим» (п. 4.4.4.2 ФБ-14 [12]). 



 

ДП НАЕК Южно-Українська АЕС. Енергоблок №3. 

ЗППБ. «Комплексний аналіз безпеки» 

ВП ЮУАЕС 

ОППБ.3.0039.00 стор.204 

4 ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКУ НА ПЕРІОД ДО 
НАСТУПНОЇ ППБ 

У даному розділі представлена оцінка впливу запланованих заходів щодо 
підвищення безпеки енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС на рівень безпеки енергоблоку. При 
оцінці рівня безпеки на період до наступної переоцінки враховувався стан з реалізацією 
й графіки виконання заходів КзПБ для енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС наведені в розділі 
5.1 цього звіту. 

Розроблені для цілей кількісних розрахунків імовірнісні моделі враховують стан 
блоку за станом на 31.12.2017. При виконанні імовірнісних аналізів були враховані 
проєктні характеристики споруджень, систем і елементів енергоблоку, так і зміни, 
пов'язані з: 

 зміною проєкту внаслідок модернізацій; 
 удосконаленням регулюючих вимог по безпеці АЕС; 
 удосконаленням методології аналізу безпеки АЕС, включаючи аналіз 

проектних і запроектних аварій; 
 накопиченням досвіду експлуатації однотипних блоків; 
 появою нових науково-технічних даних. 

Отримані в результаті кількісних розрахунків інтегральні значення ЧПАЗ і 
ЧГАВ для РУ повністю задовольняють імовірнісним критеріям безпеки, встановленим 
в НП 306.2.141-2008 [13], а саме ЧПАЗ – 4.70E-05 1/рік, і ЧГАВ – 6.51E-06 1/рік. 

У результаті кількісної оцінки інтегральної імовірнісної моделі ІАБ БВ 1-го й  
2-го рівня енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС отримане розрахункове значення інтегральної 
частоти пошкодження палива – 3.58E-07 1/рік і розрахункове значення інтегральної 
частоти граничного аварійного викиду для БВ – 2.28E-08 1/рік. 

Для прогнозу впливу реалізації наведених вище заходів на цільові показники 
безпеки була проведена оцінка їх зміни в короткостроковій (на 1 рік), 
середньостроковій (на 3 роки) і довгостроковій (до кінця нового строку експлуатації, 
що обґрунтовується) перспективі.  

При короткостроковому прогнозі враховувалися заходи, що впливають на ІАБ, 
завершення реалізації яких на енергоблоці №3 відповідно до КзПБ планується до 
31.12.2018  (див. ФБ-6 [6]). При середньостроковому прогнозі враховувалися заходи, 
заплановані до реалізації в період з 31.12.2017 до 31.12.2020 роки (див. ФБ-6 [6] та 
Табл. 4.2 цього документу). 

В обсяг прогнозної оцінки не включені заходи, які самі по собі не є заходами, а 
являють собою аналітичні дослідження, спрямовані на підвищення безпеки. Самі по 
собі такі заходи не можуть бути категоризивані по їхньому впливу на безпеку, однак 
аналітичні дослідження служать базою для прийняття рішень по розробці технічних 
рішень, модернізації енергоблоку. Таким чином, кількісна оцінка й категоризація 
заходів, пов'язаних з конкретними змінами на енергоблоці повинна бути виконана після 
проведення відповідних аналітичних досліджень.  
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Табл. 4.1 Короткостроковий прогноз впливу заходів щодо корегування ФБ-6 [6] 
для енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС. 

№ п/п Номер 
картки Найменування Категоризація Відносна зміна 

ΔЧПАЗ,% 
Відносна зміна 

ΔЧГАВ,% 

1 13403 

Модернізація САОЗ НТ для 
забезпечення можливості управління 
витратою при роботі насоса системи 
на 1-й контур 

ІІІ 2.2552% 0.06% 

2 16203 
Розроблення та впровадження заходів 
щодо зниження концентрації водню в 
ГО для запроектних аварій 

IІ - 4.1978% 

 

Табл. 4.2 Середньостроковий прогноз впливу заходів щодо корегування ФБ-6 [6] 
для енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС. 

№ 
п/п 

Номер 
картки 

Найменування Категоризація Відносна зміна 
ΔЧПАЗ/ΔЧПТ,% 

Відносна зміна 
ΔЧПАВ,% 

Примітка 

1 12102 
Впровадження концепції 
«теча перед руйнуванням» 
для ГЦТ 1-го контуру 

І 0.05% 1.63% - 

2 12401 

Розроблення та реалізація 
організаційно-технічних 
заходів з управління аварією: 
теча теплоносія з 1-го контуру 
в 2-й еквівалентним 
перетином Ду 100 

ІІІ 2.2552% 31.52% 

Оцінене в 
рамках 
комплексу 
заходів 

3 13102 

Модернізація алгоритму 
запуску каналів СБ за 
сигналом «Розривний захист» 
2-го контуру з метою 
своєчасного введення 
негативної реактивності та 
недопущення режиму 
повторної критичності (запуск 
каналів TQ 14-34) 

І 1.55% 1.58% - 

4 13304 

Забезпечення можливості 
введення в роботові системи 
продування-підживлення в 
разі локалізації ГО і 
забезпечення автоматичного 
введення в роботові системи 
борного концентрату (ТВ10) у 
випадку течі 1-го контуру 

І 1.23% 0.31% - 

5 13402 

Модернізація САОЗ ВТ для 
забезпечення можливості 
управління тиском на напорі 
при роботі насоса системи на 
1-й контур 

ІІІ 2.2552% 0.4379% 

Оцінене в 
рамках 
комплексу 
заходів 
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№ 
п/п 

Номер 
картки 

Найменування Категоризація Відносна зміна 
ΔЧПАЗ/ΔЧПТ,% 

Відносна зміна 
ΔЧПАВ,% 

Примітка 

6 14105 

Модернізація системи 
нормальної експлуатації, 
важливої для безпеки 
реакторного відділення (СНЕ 
СБ РВ) (контрольно-
вимірювальні прилади (КВП), 
технологічні захисти, 
блокування та сигналізація 
(ТЗБтаС), система 
автоматичного регулювання 
та дистанційно 

І 0.0021% 1.16% 

Оцінене в 
рамках 
комплексу 
заходів 

7 14106 

Модернізація системи 
нормальної експлуатації, 
важливої для безпеки 
турбінного відділення (СНЕ 
СБ ТВ) (контрольно-
вимірювальні прилади (КВП), 
система контролю механічних 
величин турбіни (СКМВТ), 
технологічні захисти, 
блокування та сигналізація 
(ТЗБтаС) 

І 0.0021% 1.16% 

Оцінене в 
рамках 
комплексу 
заходів 

8 14301 
Модернізація керуючих 
систем безпеки із заміною 
УКТЗ 

І 0.0021% 1.16% 

Оцінене в 
рамках 
комплексу 
заходів 

9 14404 
Модернізація системи 
управління резервних дизель-
генераторів 

ІІ 0.1854% 2.26% - 

10 15103 

Забезпечення аварійного 
електропостачання в умовах 
тривалого повного 
знеструмлення АЕС 

ІІ 20.37% 6.89% - 

11 15201 

Заміна вимикачів 6 кВ у 
каналах СБ та на СВБ, 
загально станційних і 
блокових схемах ВП 

ІІ 5.968% 8.0479% 

Оцінене в 
рамках 
комплексу 
заходів 

12 15202 
Модернізація САЕ 1-ї групи 
надійності (включаючи заміну 
АБЖ, ЩПС, АБ та ін.) 

ІІ 5.968% 8.0479% 

Оцінене в 
рамках 
комплексу 
заходів 

13 15204 
Модернізація схем РЗА 
системи живлення власних 
потреб 6 кВ 

ІІ 5.968% 8.0479% 

Оцінене в 
рамках 
комплексу 
заходів 

14 15206 Модернізація розподільних 
пристроїв 0,4 кВ 

ІІ 5.968% 8.0479% 

Оцінене в 
рамках 
комплексу 
заходів 
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№ 
п/п 

Номер 
картки 

Найменування Категоризація Відносна зміна 
ΔЧПАЗ/ΔЧПТ,% 

Відносна зміна 
ΔЧПАВ,% 

Примітка 

15 15208 
Модернізація схем РЗА із 
впровадженням реле на 
мікроелектронній базі 

ІІ 5.968% 8.0479% 

Оцінене в 
рамках 
комплексу 
заходів 

16 15209 

Оснащення силового 
маслонаповненного 
обладнання головної схеми 
видачі потужності АЕС 
установками пасивної 
механічної системи 
запобігання вибуху 

ІІ 5.968% 8.0479% 

Оцінене в 
рамках 
комплексу 
заходів 

17 15211 

Оптимізація електроживлення 
арматури TG, ТХ для 
забезпечення принципу 
канальності 

0 20.36% 0.00% 

Оцінене в 
рамках 
комплексу 
заходів 

18 16101 

Запобігання ранньому 
байпасуванню ГО в результаті 
потрапляння розплавлених 
мас активної зони з шахти 
реактора поза гермооб’ємом 

ІІ - 13.32% - 

19 16201 
Впровадження системи 
контролю концентрації водню 
в ГО для запроектних аварій 

ІІ - 4.1978% 

Оцінене в 
рамках 
комплексу 
заходів 

20 16205 
Впровадження системи 
примусового скидання тиску з 
CГО 

І - 11.02% - 

 

Закінчення реалізації повного обсягу заходів, що залишилися, КзПБ на 
енергоблоці №3, що впливають на ІАБ, відповідно до графіку заплановано на кінець 
2020 року (перший рік після продовження проектного терміну експлуатації), розгляд 
якого входить у середньостроковий прогноз.  

У довгостроковому прогнозі реалізація запланованого з метою підвищення 
безпеки й мінімізації внеску зовнішніх впливів на працездатність станції заходу 
№19106 «Розробка сейсмічного ІАБ» з урахуванням виконання певних вище заходів 
КзПБ дозволить визначити можливі дефіцити безпеки, пов'язані із сейсмічним 
впливом, розробити й, при необхідності, реалізувати заходи з усунення або зм'якшення 
наслідків їх впливу. 

Також, крім доповнення вже розроблених ІАБ оцінками ризику від сейсмічних 
впливів одним із основних завдань для ФБ-6 у довгостроковій перспективі є 
впровадження, регулярне відновлення, супровід оперативного ІАБ і впровадження 
ризик-інформованих підходів у діяльність АЕС.  

У результаті виконаного прогнозу отримані наступні значення цільових 
показників безпеки: 
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 облік заходів вплинув на розрахункове значення ЧПАЗ, її величина склала 
3,21Е-05 подій у рік; 

 облік заходів вплинув на розрахункове значення ЧГАВ РУ, його величина 
склала 1,14E-06 подій у рік; 

 облік заходів вплинув на розрахункове значення ЧПП, його величина 
склала 2,81Е-07 подій у рік; 

 облік заходів вплинув на розрахункове значення ЧГАВ БВ, його величина 
склала 2,24Е-08 подій у рік. 

Таким чином, результати виконання поточної оцінки безпеки в обсязі ЗППБ 
дозволяють зробити висновок про безпечну експлуатацію енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС 
протягом нового терміну експлуатації, що обґрунтовується. 
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5 ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ КОРИГУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО 
РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕОЦІНКИ БЕЗПЕКИ 

5.1 Заходи щодо коригування проблемних питань виявлених при переоцінці 
безпеки. 

Основний обсяг заходів щодо підвищення безпеки енергоблоку №3 виконується 
в рамках КзПБ і інших галузевих програм, які були введені в дію до початку робіт з 
переоцінки безпеки енергоблоку. Інформація про стан виконання заходів КзПБ 
наведена в таблиці 5.2. 

Додатково до КзПБ у ході переоцінки безпеки енергоблоку №3 розроблений 
комплекс заходів щодо усунення виявлених проблемних питань або рекомендацій з 
поліпшення діяльності по факторах безпеки. Перелік таких заходів представлено в 
таблиці 5.1. У перелік увійшли всі заходи щодо підвищення безпеки, представлені у 
звітах по факторах безпеки 1÷14. 

Від моменту розробки звітів за деякими факторами безпеки до розробки 
остаточної версії комплексного аналізу безпеки пройшло більше року. За цей час 
частина заходів уже виконана, деякі стали неактуальними через реалізацію 
компенсуючих або заміняючих заходів. Для загальної інформації про прогрес, у частині 
усунення виявлених у ході аналізу недоліків, у таблицях 5.1 і 5.2 наведений статус 
виконання заходів. Дані актуальні на 30.09.2019. 

Після остаточного узгодження ЗППБ Держатомрегулюванням незавершені 
заходи з таблиці 5.1 будуть внесені у виробничі плани ВП ЮУАЕС, по яким на 
регулярній основі ДІЯРУ буде надаватися інформація про виконання. Заходи КзПБ і 
заходи щодо затверджених ДІЯРУ галузевих і блокових програм виконуються по вже 
розроблених графіках і технічним рішенням, звітність буде вестися у встановленому 
порядку. 
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Таблиця 5.1 – Перелік заходів розроблених за результатами переоцінки безпеки 
енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС 

 
№ 
п/п Код 

Проблема / 
Область 
поліпшень 

Захід Строк Стан виконання 

1. 01-01-00 Підвищення 
безпеки 

Виконання програми 
КзПБ 

Згідно з чинним 
графіком КзПБ 

 Згідно з чинним 
графіком КзПБ 

2. 01-02-00 Усунення/компенс
ація відхилень від 
вимог норм і 
правил 

Усунення/компенсац
ія відхилень від 
вимог норм і правил 
на енергоблоці №3 
ВП ЮУАЕС 

Перелік 
відступів від 
вимог НТД 
енергоблоку № 3 
ЮУАЕС, строки 
усунення  
наведені в 
ДМАБ Книга 8.5 
[38] та 
ТР.3.0039.1824 
[39] 

Виконується згідно 
ДМАБ Книга 8.5 [38]. 
та ТР.3.0039.1824[39] 

3. 02-01-00 Персонал, 
відповідальний за 
контроль 
старіння, не 
пройшов 
спеціальне 
навчання в області 
контроль 
старіння. 

Організувати 
постійне системне 
навчання персоналу, 
що займається 
експлуатацією, ТОіР, 
контролем, 
випробуваннями, 
інженерною 
підтримкою, функції 
якого пов'язані з 
питаннями впливу 
старіння на КСЕ. 

2023 Виконується згідно 
МР.3.3812.0827 
«Мероприятия по 
«отчету миссии 
партнерской проверки 
PRE-SALTO на 
энергоблоке №3 
ЮУАЭС»[195] 
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№ 
п/п Код 

Проблема / 
Область 
поліпшень 

Захід Строк Стан виконання 

4. 02-02-00 В ЗАБ інформація 
з КС (наприклад, 
обсяг ПУС, 
пропозиції про 
відповідні 
програми 
контролю стану 
матеріалу й 
відбору зразків, 
перелік TLAA) не 
представлена в 
достатньому 
обсязі. 

Переглянути звіт з 
аналізу безпеки 
енергоблоку №3 

2022 Виконується згідно 
МР.3.3812.0827 
«Мероприятия по 
«отчету миссии 
партнерской проверки 
PRE-SALTO на 
энергоблоке №3 
ЮУАЭС»[195] 

5. 02-03-00 Такий ефект 
старіння, як 
втрата міцності 
через опромінення 
на опорній фермі/ 
консолі й бетоні 
біологічного 
захисту навколо 
корпуса ЯР не 
розглядали. 

Розглянути й 
оцінити вплив 
впливу радіації й 
температури на 
конструкції 
біологічного захисту, 
опорного ферми й 
бетонної шахти 
реактора. 
Аналізований ефект 
старіння – втрата 
міцності й, як 
наслідок, зниження 
несучої здатності 

2020 Виконується згідно 
МР.3.3812.0827 
«Мероприятия по 
«отчету миссии 
партнерской проверки 
PRE-SALTO на 
энергоблоке №3 
ЮУАЭС» [195] 



 

ДП НАЕК Южно-Українська АЕС. Енергоблок №3. 

ЗППБ. «Комплексний аналіз безпеки» 

ВП ЮУАЕС 

ОППБ.3.0039.00 стор.212 

№ 
п/п Код 

Проблема / 
Область 
поліпшень 

Захід Строк Стан виконання 

6. 02-04-00 Відсутність 
оцінки наслідків 
руху фундаменту 
будівлі РВ 

Виконати черговий 
цикл спостережень 
за опадами 
фундаменту РВ-3 з 
аналізом стійкості 
висотної основи 
(реперів). Отримані 
дані направити в 
ХІЕП для оцінки 
впливу наявних 
деформацій на 
подальшу безпечну 
експлуатацію  
РВ-3 

Виконано Виконано 

Відділ геодезії 
СВНтаПБ провів 
додатковий цикл 
спостережень за 
опадами РВ-3. 

Зведена відомість по 
осаду будівлі РВ-3 
спрямована у ВАТ 
ХніПКи для видачі 
висновку про стан 
фундаментної плити 
РВ-3 і впливу наявної 
деформації на 
подальшу безпечну 
експлуатацію об'єкта. 

7. 02-05-00 Встановлення 
фактичних умов 
експлуатації 
кабелів, які 
характеризуються 
певними 
зовнішніми 
факторами, що 
впливають, при 
виконанні ними 
своїх функцій 
протягом строку 
експлуатації 
енергоблоку 
(включаючи 
понад 
регламентований) 

Виконувати 
моніторинг умов 
експлуатації кабелю, 
згідно документу 
ПМ.0.3812.0193 
«Программа 
мониторинга 
условий 
эксплуатации 
кабелей 
энергоблоков №1-3 
ЮУАЭС» [189] 

Постійно Виконується згідно 
ТР.3.3812.1707 
«Решение о продлении 
срока эксплуатации 
кабелей энергоблока 
№3 по результатам 
выполненной оценки 
технического 
состояния» [190] 
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№ 
п/п Код 

Проблема / 
Область 
поліпшень 

Захід Строк Стан виконання 

8. 02-06-00 Конструктивні 
заходи спрямовані 
на ліквідацію 
зафіксованих 
дефектів і 
ушкоджень 
елементів і 
конструкцій 
спорудження 
бризкальних 
басейнів 
відповідальних 
споживачів 
енергоблоку №3 

Виконати заміну 
гідроізоляційного 
покриття басейнів 
першої, другої, 
третьої систем 
безпеки. 

2020 Виконується згідно 
План-Графіка 
ГР.3.0037.0634 
«Выполнение 
мероприятий по 
управлению старением 
конструкций и 
элементов зданий и 
сооружений второй 
очереди ОП ЮУАЭС» 
[191] 

9. 02-07-00 Оцінка 
сейсмостійкості 

Оцінка 
сейсмостійкості 
проміжної арматур, 
трубопроводів 
систем важливих для 
безпеки, енергоблоку 
№3 ВП ЮУАЕС 

2020 Ведеться підготовка до 
оцінки сейсмостійкості 
проміжної арматури, 
трубопроводів систем 
важливих для безпеки, 
енергоблоку №3 ВП 
ЮУАЕС. 

Строк завершення робіт 
запланований до 
10.02.2020 

10. 03-01-00 Завершення робіт 
з реалізації 
компенсуючих 
заходів 

Кваліфікація 
обладнання на 
«жорсткі» умови 
навколишнього 
середовища та 
сейсмічні впливи  
 

2019 Компенсуючі заходи і 
заміни обладнання 
проводяться згідно з 
розробленими 
технічними рішеннями. 

Строк виконання робіт 
запланований до 
завершення ППР-2019 
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поліпшень 

Захід Строк Стан виконання 

11. 04-01-00 Відсутність 
компонентно-
орієнтованих 
програм по 
управлінню 
старінням для 
механічного 
обладнання 

Розробити 
«поелементні» 
програми управління 
старінням для 
механічного 
обладнання 

2020 Ведеться підготовка до 
виконання 

12. 04-02-00 Неповне 
визначення й 
ревалидация 
розрахунків у 
рамках оцінки 
залишкового 
ресурсу (TLAA) 
для ТМО. 

Переглянути 
«Перечень 
расчетных анализов 
старения, которые 
ограничивают срок 
службы (TLAA) 
энергоблока № 3. 
ПР.3.3812.0231» 
відповідно до 
рекомендацій 
документа МАГАТЕ 
SSG-48 і IGALL. 

2020 Ведеться підготовка до 
виконання 

13. 05-01-00 В аналізі 
запроектних 
аварій 
формування 
переліку ЗПА 
виконано без 
обліку вимог п. 
4.4 НП 306.2.162-
2010 «Вимоги до 
оцінки безпеки 
атомних 
станцій»[55] у 
частині обліку 
можливих 
комбінацій ВП 

Розробити галузевий 
документ 
(методику), що 
визначає комбінації 
вихідних подій. 
На підставі 
погодженої ДІЯРУ 
методики визначення 
комбінацій вихідних 
подій, у рамках 
періодичної 
переоцінки безпеки 
енергоблоку усунути 
відступ від НД 

По окремо 
розробленому й 
погодженому 
графіку 

Ведеться підготовка до 
виконання 
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Захід Строк Стан виконання 

14. 05-02-00 Відсутність 
частини даних 
щодо 
геометричних 
характеристик 
трубопроводів 
системи 
підживлення-
продування 1-го 
контуру 
енергоблоку № 3 
ЮУАЕС 

Відновлення даних 
геометричних 
характеристик 
трубопроводів 
системи продувки-
підживлення 1-го 
контуру енергоблоку 
№ 3 ЮУАЕС 

2020 Ведеться підготовка до 
виконання 

15. 05-03-00 Відсутність 
частини даних 
щодо 
геометричних 
характеристик 
трубопроводів 
системи 
аварійного 
газовидалення 
енергоблоку № 3 
ЮУАЕС 

Відновлення даних 
геометричних 
характеристик 
трубопроводів 
системи аварійного 
газовидалення 
енергоблоку № 3 
ЮУАЕС 

2020 Ведеться підготовка до 
виконання 

16. 05-04-00 Не надана 
верифікація 
розрахункових 
моделей кодів 
MELCOR, 
LOFTRAN, 
VIPRE-W, 
ATHLET (у 
частині АПА), 
COSMOSWorks 

Проведення 
верифікації 
розрахункових 
моделей MELCOR, 
LOFTRAN, 
VIPRE-W, ATHLET 
(у частині АПА), 
COSMOSWorks 

У частині 
LOFTRAN, 
VIPRE-W, 
ATHLET, 
COSMOSWorks 
– 2020  

У частині 
MELCOR – 
2025(при 
черговому 
перегляді 
аналітичного 
обґрунтування 
КУВА)  

Ведеться підготовка до 
виконання 
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Захід Строк Стан виконання 

17. 05-05-00 Обгрунтування 
можливості 
застосування 
кореляції ОКБ 
«Гідропрес» для 
палива компанії 
«Вестінгауз» 

Обгрунтування 
можливості 
застосування 
кореляції ОКБ 
«Гідропрес» для 
палива компанії 
«Вестінгауз» на 
галузевому рівні 

По окремо 
розробленому й 
погодженому 
графіку 

Ведеться підготовка до 
виконання 

18. 05-06-00 Оцінка 
радіаційних 
наслідків АЗПА, 
виконаного в 
рамках ФБ-5 
ЗППБ 
енергоблоку №3 
ЮУАЕС виконана 
частково  

Виконання оцінки 
радіаційних 
наслідків АЗПА в 
повному обсязі 

По окремо 
розробленому й 
погодженому 
графіку 

Ведеться підготовка до 
виконання 

19. 06-01-00 Існуючий ІАБ 
ЗЕВ не враховує 
можливі сейсмічні 
вихідні події 
характерні для 
майданчика 
ЮУАЕС 

Виконати 
імовірнісний аналіз 
безпеки з обліком 
вихідного 
сейсмічного впливу 

Згідно з діючим 
графіком КзПБ 

Виконується в рамках 
заходу КзПБ 19106 
«Розробка сейсмічного 
ІАБ» 

20. 06-02-00 Відсутність 
розрахункового 
аналізу для 
визначення 
граничних умов, 
при яких 
зберігається 
працездатність 
герметизуючого 
сталевого 
облицювання ГО 
енергоблоку №3 
ВП ЮУАЕС в 
аварійних умовах. 

Включення 
виконання 
розрахункового 
аналізу для 
визначення 
граничних умов, при 
яких зберігається 
працездатність 
герметизуючого 
сталевого 
облицювання ГО 
енергоблоку № 3 ВП 
ЮУАЕС в аварійних 
умовах в 
"Программу работ по 
анализу аварийных 
феноменов тяжелых 
аварий"  
(ПМ-Т.0.41.414-15) 

2021г. Ведеться підготовка до 
виконання 
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поліпшень 

Захід Строк Стан виконання 

21. 07-01-00 Необхідність 
виконання ІАБ 
сейсмічних 
впливів 

Аналіз впливу на 
безпеку енергоблоку 
сейсмічних впливів 

Згідно з діючим 
графіком КзПБ 

Виконується в рамках 
заходу КзПБ 19106 
«Розробка сейсмічного 
ІАБ» 

22. 07-02-00 Необхідність 
впровадження 
заходів щодо 
недопущення 
ушкодження ГО 
внаслідок утвору 
вибухонебезпечни
х концентрацій 
усередині 
встаткування й 
гермооб’єму РВ 

Впровадження 
заходів щодо 
недопущення 
ушкодження ГО 
внаслідок утвору 
вибухонебезпечних 
концентрацій 
усередині 
встаткування й 
гермообъема РВ 

Згідно з діючим 
графіком КзПБ 

Виконується в рамках 
заходів КзПБ: 16201 
«Впровадження 
системи контролю 
концентрації водню в 
ГО для запроектних 
аварій» та 16205 
«Впровадження 
системи примусового 
скидання тиску з 
СГО» 

23. 07-03-00 Необхідність 
впровадження 
заходів щодо 
недопущення 
ушкодження ГО 
внаслідок 
миттєвого розриву 
трубопроводів у 
ГО і як наслідок 
утворення 
імпульсу 
вибухової хвилі 

Впровадження 
заходів щодо 
зменшення 
ймовірності розриву 
трубопроводів у ГО 

Згідно з діючим 
графіком КзПБ 

Виконується в рамках 
заходу КзПБ 12102 
«Впровадження 
концепції «течі перед 
руйнуванням» для ГЦТ 
1-го контуру» 

24. 07-04-00 Облік комбінацій 
вихідних подій 
аварій при 
виконанні оцінки 
безпеки 

Імовірнісний аналіз 
безпеки енергоблоку 
№3 з урахуванням 
комбінацій вихідних 
подій аварій 

По окремо 
розробленому й 
погодженому 
графіку 

Ведеться підготовка до 
виконання 
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25. 08-01-00 Поліпшення 
системи обігу з 
РАВ 

Впровадження 
заходів щодо пп. 5.4, 
6,4  «Комплексної 
програми 
поводження з 
радіоактивними 
відходами в ДП 
«НАЕК 
«Енергоатом» 

Відповідно до 
графіка  
ПМ-Д.0.18.174-
16 [158] 

Відповідно до графіка 
ПМ-Д.0.18.174-16 [158] 

26. 13-01-00 Аварійна 
готовність 

Впровадження 
систем збору, 
обробки, 
документування, 
зберігання й передачі 
даних для цілей 
аварійного 
реагування (ПАМС і 
«Чорний ящик») 

Згідно з діючим 
графіком КзПБ 

Виконується в рамках 
заходів КзПБ 14101 
«Приладове 
забезпечення під час і 
після аварій (ПАМС)» і  

14403 «Впровадження 
системи по 
забезпеченню 
збереження інформації 
в умовах проектних і 
запроектних аварій 
(«Чорний ящик»)» 

5.2 Заходи щодо підвищення безпеки 
У результаті реалізації заходів КзПБ будуть виконані заходи щодо посилення 

глубокоешелонованого захисту, встановлені за результатами розроблених Звітів з 
аналізу безпеки, а також реалізовані рекомендації експертів МАГАТЕ по оцінці 
проектної безпеки енергоблоків АЕС і експертів МАГАТЕ й РИСКАУДИТ з усунення 
проблем безпеки. 

Реалізація заходів КзПБ забезпечить рівень безпеки енергоблоків АЕС України, 
що відповідає міжнародним стандартам, забезпечить виконання Плану дій у сфері 
ядерної безпеки діючих українських АЕС, розробленого в рамках Меморандуму між 
Україною і ЄС по співробітництву в області енергетики, підписаного 1 грудня 2005 р. 

Після реалізації всіх заходів КзПБ для енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС проєкт 
енергоблоку буде відповідати вимогам національних і міжнародних НТД з безпеки.  
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Табл. 5.2 - Перелік впроваджуваних і запланованих заходів КзПБ енергоблоку №3  
ВП ЮУАЕС 

П.п Номер заходу Найменування Пріоритет Закінчення 
реалізації 

1. 11305 

Забезпечення підживлення та 
охолодження басейну витримки в 
умовах тривалого повного 
знеструмлення АЕС 

I 31.12.2019 

2. 12102 
Впровадження концепції «теча 
перед руйнуванням» для 
ГЦТ 1-го контуру 

II 10.02.2020 

3. 12401 

Розроблення та реалізація 
організаційно-технічних заходів з 
управління аварією: теча 
теплоносія з 1-го контуру в 2-й 
еквівалентним перетином Ду 100 

I 31.12.2020 

4. 13402 

Модернізація САОЗ ВТ для 
забезпечення можливості 
управління тиском на напорі при 
роботі насоса системи на 1-й 
контур 

I 31.12.2020 

5. 13507 

Впровадження системи 
очищення на «ходу» карт 
бризкальних басейнів технічної 
води відповідальних 
споживачів 

III 31.12.2019 

6. 13509 

Впровадження системи 
«промислового» телебачення для 
пожежо/вибухонебезпечних та 
необслуговуваних приміщень 

I 31.12.2020 

7. 13510 
Впровадження міцнощільних 
заглушок у колекторах ПГ під 
час виконання ремонтних робіт 

III 31.12.2019 

8. 14101 Приладове забезпечення під 
година та після аварій (ПАМС) I 31.12.2019 

9. 14103 
Модернізація ІВС енергоблока з 
інтеграцією систем АСРК, 
АСКРО та СППБ 

II 31.12.2020 

10. 14105 

Модернізація системи 
нормальної експлуатації, 
важливої для безпеки 
реакторного відділення (СНЕ СБ 
РВ) (контрольно-вимірювальні 
прилади (КВП), технологічні 
захисти, блокування та 
сигналізація (ТЗБтаС), система 
автоматичного регулювання та 

II 31.12.2020 
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дистанційно 

11. 14106 

Модернізація системи 
нормальної експлуатації, 
важливої для безпеки турбінного 
відділення (СНЕ СБ ТВ) 
(контрольно-вимірювальні 
прилади (КВП), система 
контролю механічних величин 
турбіни (СКМВТ), технологічні 
захисти, блокування та 
сигналізація (ТЗБтаС) 

II 31.12.2020 

12. 14204 
Модернізація АРП, РОП з метою 
приведення у відповідність із 
вимогами НТД 

II 31.12.2020 

13. 14205 
Модернізація системи управління 
приводами СУЗ, у тому числі 
системи силового живлення 

I 31.12.2020 

14. 14301 Модернізація керуючих систем 
безпеки із заміною УКТЗ I 31.12.2020 

15. 14401 
Модернізація систем 
радіаційного контролю (СРК) 
АЕС 

I 31.12.2020 

16. 14402 

Модернізація СВРК із 
вбудованою системою імітатора 
реактора та розширенням 
функцій контролю і діагностики 
активної зони 

II 31.12.2019 

17. 14403 

Впровадження системи із 
забезпечення збереження 
інформації в умовах проектних і 
запроектних аварій («чорна 
скринька») 

II 31.12.2020 

18. 14404 Модернізація системи управління 
резервних дизель-генераторів I 31.12.2020 

19. 14406 

Модернізація системи АХК 1, 2. 
Удосконалення та автоматизація 
водно-хімічного режиму 1-го і 2-
го контурів 

III 31.12.2020 

20. 14407 
Реконструкція системи 
регулювання турбіни К-1000-60 / 
3000 

III 31.12.2020 

21. 14408 
Інтеграція АСКРО АЕС у Єдину 
автоматизовану систему 
контролю радіаційної обстановки 

I 31.12.2020 
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22. 15103 

Забезпечення аварійного 
електропостачання в умовах 
тривалого повного 
знеструмлення АЕС 

I 31.12.2019 

23. 15201 

Заміна вимикачів 6кВ у каналах 
СБ та на СВБ, 
загальностанційних і блокових 
схемах ВП 

I 31.12.2020 

24. 15202 
Модернізація САЕ 1-ї групи 
надійності (включаючи заміну 
АБЖ, ЩПС, АБ та ін.) 

I 31.12.2020 

25. 15203 Модернізація кабельного 
господарства систем безпеки I 31.12.2020 

26. 15204 
Модернізація схем РЗА системи 
живлення власних потреб 6кВ I 31.12.2020 

27. 15205 
Модернізація СВБ із заміною 
електродвигунів 6 та 0,4 кВ II 31.12.2020 

28. 15206 Модернізація розподільних 
пристроїв 0,4 кВ II 31.12.2020 

29. 15207 Модернізація силових і керуючих 
гермопроходок через контаймент II 31.12.2020 

30. 15208 
Модернізація схем РЗА із 
впровадженням реле на 
мікроелектронній базі 

III 31.12.2020 

31. 15209 

Оснащення силового 
маслонаповненного обладнання 
головної схеми видачі 
потужності АЕС установками 
пасивної механічної системи 
запобігання вибуху 

 31.12.2020 

32. 15212 Модернізація системи збудження 
генератора III 31.12.2020 

33. 16201 
Впровадження системи контролю 
концентрації водню в ГО для 
запроектних аварій 

I 31.12.2019 

34. 16205 
Впровадження системи 
примусового скидання тиску з 
CГО 

I 31.12.2019 

35. 17101 
Модернізація системи 
автоматичної пожежної 
сигналізації приміщень систем 

II 31.12.2019 
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П.п Номер заходу Найменування Пріоритет Закінчення 
реалізації 

безпеки АЕС 

36. 17102 

Розроблення та реалізація 
системи протидимного захисту 
приміщень та евакуаційних 
коридорів РВ, які не мають 
обмежень щодо зв'язку з 
навколишнім середовищем 

III 31.12.2019 

37. 17104 

Оснащення установками 
автоматичного контролю 
силового оливонаповненого 
обладнання головної схеми 
видачі потужності АЕС 

II 31.12.2020 

38. 17105 

Модернізація системи 
автоматичної пожежної 
сигналізації приміщень РВ, ДВ, 
ЕЕТУ, МВ, СК 

II 31.12.2019 

39. 17106 

Оснащення стаціонарними 
неавтоматичними установками 
газового пожежогасіння 
приміщень АЕС, що містять 
електротехнічне та електронне 
обладнання 

II 31.12.2020 

40. 17107 

Установка вогнезатримуючих 
клапанів на повітроводах у 
протипожежних перегородках 
вентиляційних центрів, 
приміщень акумуляторних 
батарей, кабельних споруд і 
приміщень, що містять 
електричне та електронне 
обладнання, які відокремлюють 
їх від приміщень 

II 31.12.2019 

41. 17109 

Обладнання автоматичними 
установками пожежогасіння 
трансформаторів власних потреб 
енергоблоків АЕС 

II 31.12.2019 

42. 17110 
Заміна горючого утеплювача 
покрівлі машинного залу II 31.12.2019 

43. 19106 Розроблення сейсмічного ІАБ II 31.12.2020 
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У рамках аналізу звіту [58] була проведена кількісна оцінка впливу впровадження 
рекомендованого комплексу заходів на результати ІАБ 1-го й ІАБ 2-го рівня для 
енергоблоку №3 Южно-Української АЕС. Результати оцінки впливу комплексу заходів 
на ЧПАЗ наведені в Табл. 5.3. Результати оцінки впливу комплексу заходів на ЧПП 
наведені в Табл. 5.4. Результати оцінки впливу комплексу заходів на ЧГАВ наведені в 
Табл. 5.5. 

Табл. 5.3 - Результати кількісної оцінки 

Найменування ІАБ ЧПАЗ до 
реалізації 

 комплексу 
 заходів, 1/рік 

ЧПАЗ після 
 реалізації 

 комплексу 
 заходів, 1/рік 

Абсолютна 
 зміна, 1/рік 

Відносна 
 зміна, % 

ІАБ-1 РУ ВВП 3.21E-05  3.21E-05  0.00E+00  0.0% 

ІАБ-1 РУ ВП  7.51E-06  7.51E-06  0.00E+00  0.0% 

ІАБ-1 РУ ВЗ  1.40E-05  1.40E-05  0.00E+00  0.0% 

ІАБ-1 РУ ЗЕВ  5.96E-07  5.93E-07  2.63E-09  0.44% 

Інтегральна ЧПАЗ  5.42E-05  5.42E-05  3.37E-09  0.0% 

Реалізація комплексу заходів впливає на рівень безпеки енергоблоку (ІАБ 1 ЗЕВ 
знизилася на 0.44%). Інтегральне значення ЧПАЗ для РУ не змінилося.  

Табл. 5.4 - Результати оцінки впливу комплексу заходів на ЧПП 

Найменування 
ІАБ 

ЧПП до 
реалізації 

 комплексу 
 заходів, 1/рік 

ЧПП після 
реалізації 

 комплексу 
 заходів, 1/рік 

Абсолютна 
 зміна, 1/рік 

Відносна 
 зміна, % 

ІАБ БВ ВВП 3.23E-07  3.18E-07  4.59E-09  1.42% 

ІАБ БВ ВП  2.08E-07  2.08E-07  0.00E+00  0.00% 

ІАБ БВ ВЗ  1.67E-09  1.67E-09  0.00E+00  0.00% 

ІАБ БВ ЗЕВ  6.36E-07  1.29E-07  5.07E-07  79.73% 

Інтегральна 
ЧПП 1.17E-06  6.57E-07  5.13E-07  43.85% 
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Табл. 5.5 - Результати оцінки впливу комплексу заходів на ЧГАВ 

Найменування 
ІАБ 

ЧГАВ до 
реалізації 
 комплексу 
 заходів, 1/рік 

ЧГАВ після 
реалізації 
 комплексу 
 заходів, 1/рік 

Абсолютна 
 зміна, 1/рік 

Відносна 
 зміна, % 

ІАБ ВВП 4.05E-06  4.05E-06  0.00E+00  0.00% 

ІАБ ВП  2.12E-06  2.12E-06  0.00E+00  0.00% 

ІАБ ВЗ  1.08E-06  1.08E-06  0.00E+00  0.00% 

ІАБ ЗЕВ  3.20E-07  6.46E-08  2.56E-07  79.82% 

Інтегральна 
ЧГАВ 7.57E-06  7.32E-06  2.50E-07  3.30% 

 

З результатів кількісної оцінки видно, що даний комплекс заходів має значний 
вплив з точки зору підвищення безпеки енергоблоку:   
ЧПП для ІАБ БВ 1-го рівня для ЗЕВ - на 5.07E-07 1/рік (79.73%).  
При цьому, ЧГАВ для ІАБ 2-го рівня для ЗЕВ - на 2.56E-07 1/рік (79.82%).  
Зниження інтегральної ЧПП становить 43.85%, а інтегральної ЧГАВ –3.30%. 
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5.3 Заходи за результатами аналізу подій на АЕС «Фукусіма» 
Після подій, які відбулися на енергоблоках АЕС «Фукусіма-1» в Україні був 

проведений ряд технічних нарад у складі ДІЯРУ України, Експлуатуючої Організації 
(ДП «НАЕК «Енергоатом») і Державного науково-технічного центру ЯРБ. 

Був складений план дій, що включає наступні заходи: 
 Короткострокові: 

 Цільова позачергова оцінки стану безпеки енергоблоків АЕС (стрес-
тести); 

 Цільова перевірка стану аварійної готовності; 
 Перегляд і доповнення КзПБ і План-Графіка реалізації заходів на 2011 

рік. 
 Довгострокові заходи 

 Визначаються за результатами виконання цільової позачергової оцінки 
стану безпеки енергоблоків АЕС (стрес-тести) і перевірки стану 
аварійної готовності. 

Безпосередньо після одержання повідомлення про події (SOER-2011-2 отримано 
24.03.2011 від МЦ ВАО АЕС) на підставі ЗАБ енергоблоків ЮУАЕС, а також 
матеріалів, отриманих по офіційних каналах на ВП ЮУАЕС був випущений Звіт 
«Анализ основных уязвимостей энергоблоков ОП ЮУАЭС в свете аварии на АЭС 
Фукусима-1. №ОЧ.0.0039.0125Ц». 

Відповідно до листа ВАО АЕС до SOER 2011-2 у період квітень-травень 2011 р. 
були проведені додаткові позачергові перевірки, а саме: 

 Позапланова перевірка стану систем, важливих для безпеки, з 
урахуванням можливості екстремального природного впливу або 
комбінації впливів; 

 Позапланова перевірка готовності до ліквідації пожеж і затоплень; 
 Попередній аналіз можливості реалізації «фукусимського» сценарію на 

майданчику ЮУАЕС. 
Перевірки показали хорошу готовність ЮУАЕС до реагування на екстремальні 

зовнішні впливи. 
За результатами попереднього аналізу, викладеного у звіті №ОЧ.0.0039.0125Ц 

були зроблені наступні висновки: 
 Аналіз проектних рішень енергоблоків ВВЕР-1000 (В-302, В-338,  

В-320), які експлуатуються в ВП ЮУАЕС, показав більш високий рівень 
проектної безпеки в порівнянні з енергоблоками АЕС Фукусіма-1, 
головним чином за рахунок більш сприятливого розташування 
майданчика. До додаткових переваг ЮУАЕС у частині безпеки 
ставляться: 
 двоконтурна схема; 
 великий контейнмент; 
 більш сучасний проект із більшим резервуванням систем безпеки; 
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 наявність на майданчику 2-х стаціонарних пожежних насосів з 
дизельним приводом; 

 наявність значної кількості мобільних насосних установок у 
розташованих поруч частинах МНС. 

 Аналіз проектних основ енергоблоків ВП ЮУАЕС стосовно зовнішніх 
екстремальних впливів показав, що всі основні вразливості енергоблоків 
стосовно екстремальних зовнішніх впливів (за винятком сейсмічних) 
проаналізовані, безпека енергоблоків забезпечена на рівні, встановленому 
національними й міжнародними стандартами. Коректність вибору 
проектних основ для рівнів впливів екстремальних зовнішніх подій 
підтверджена статистичним даними за більш ніж 30 років. Оцінка безпеки 
стосовно сейсмічних впливів перебуває в стадії реалізації. 

 Аналіз проектних основ енергоблоків ВП ЮУАЕС стосовно повного 
знеструмлення станції (з відмовою всіх ДГ системи аварійного 
електропостачання) показав, що імовірність такої події для майданчика 
ЮУАЕС вкрай мала, проте, доцільно впровадити мобільне обладнання для 
забезпечення надійного тепловідводу від активної зони в умовах тривалої 
повної відсутності електроживлення.  

Для рішення питань з усунення вищевказаних вразливостей стосовно аварії на 
АЕС «Фукусіма» згідно із програмою КзПБ до 2020 року повинні бути реалізовані 
наступні заходи (див. табл.5.6). 

5.3.1 Результати короткострокових заходів 
Наказом ДІЯР України від 23.06.2011г. №91 введена «Рекомендованная 

структура и содержание отчета по целевой переоценке безопасности ядерных 
установок, расположенных на площадках АЭС Украины». 

Цільова переоцінка безпеки для ЮУАЕС охоплює всі реально можливі значимі 
природні впливи: 

 землетрусу, 
 смерчі, 
 затоплення, 
 екстремальні температури, 
 вітрові навантаження, 
 екстремальний сніг, 
 зледеніння, 
 а також комбінації зовнішніх екстремальних природних впливів. 

У результаті цільової переоцінки безпеки ядерних установок, розташованих на 
майданчиках АЕС України, отримані наступні результати: 

 Виконана системна оцінка вразливості енергоблоків ЮУАЕС по 
відношенню до зовнішніх екстремальних природних і техногенних 
впливів і їх комбінацій. 

 Визначені можливі вторинні ефекти від розглянутих впливів, у тому числі 
можливі руйнування на майданчику АЕС. 
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 Оцінені аварійні інструкції й готовність персоналу до ліквідації аварій. 
 Оцінені технічні засоби, що дозволяють забезпечити аварійне 

охолодження активної зони реактора й відпрацьованого ядерного палива в 
басейнах витримки. 

 Оцінена живучість БЩК, РЩК, КЦ а також працездатність контрольно-
вимірювальних приладів в умовах знеструмлення АЕС і важких 
радіаційних аварій. 

За результатами проведеної перевірки аварійної готовності з метою підвищення 
здатності АЕС до швидкого реагування на події, пов'язані зі зберіганням 
відпрацьованого палива, організоване виконання заходів: 

 розрахунки й обґрунтування часу досягнення температури 100°С у 
басейнах витримки відпрацьованого палива при подіях із втратою 
охолодження палива в БВ; 

 аналіз можливості включення насосів розхолоджування й підживлення 
басейнів витримки у випадку повного знеструмлення енергоблоків з 
подачею напруги на секції від альтернативних джерел живлення; 

 аналіз можливості подачі води від альтернативних джерел у випадку 
повного знеструмлення енергоблоків; 

 розробка за результатами оцінок відповідних змін в інструкціях з 
ліквідації порушень нормальної експлуатації енергоблоків; 

 включення в аварійні процедури, інструкції для експлуатації 
технологічних систем басейнів витримки попередження про необхідність 
додаткового контролю рівня й температури в басейнах витримки при 
небезпечних стихійних явищах (штормовій погоді, землетрусах, 
затопленнях і аналогічних ситуаціях), а також втраті керування із БЩК. 

Як один з підсумків реалізації плану короткострокових заходів була 
доопрацьована «Комплексна зведена програма підвищення безпеки (КзПБ)» для того, 
щоб урахувати висновки цільової переоцінки безпеки й проведених перевірок. 
Відповідно були внесені додаткові заходи щодо підвищення безпеки, реалізація яких 
виконується за довгостроковим планом. Ряд раніше запланованих заходів був заново 
оцінений і відкоректований для врахування виявлених факторів. 

5.3.2 Реалізація плану заходів для врахування аварії на АЕС 
«Фукусіма-1» 

Нижче представлений перелік заходів, додатково включених в «Комплексну 
зведену програму підвищення безпеки (КзПБ)» за результатами аналізу аварії на АЕС 
Фукусіма. Слід зазначити, що більша частина заходів була розроблена й включена в 
КзПБ ще до аварії. З них 3 виконано в 2018 році, а інші заходи перебувають у стадії 
реалізації. 
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Табл. 5.6 - Перелік заходів КзПБ для обліку аварії на АЕС Фукусіма-1. 

Номер 
картки заходу 

Назва/ 
 опис заходу 

Строк виконання/ 
 стан реалізації 

11305 
Забезпечення підживлення й охолодження басейну 
витримки в умовах тривалого повного 
знеструмлення АЕС 

31.12.2019 

13307 Забезпечення підживлення ПГ в умовах тривалого 
повного знеструмлення АЕС Виконано 

13308 

Проведення детального аналізу необхідності 
підживлення 1-го контуру в разі аварії з втратою 
електропостачання та/або кінцевого поглинача 
тепла  

31.12.2019 
Загальногалузевий 
захід виконуваний 

НАЕК 

13511 
Забезпечення працездатності споживачів системи 
технічної води групи «А» у разі зневоднення 
бризкальних басейнів 

Виконано 

14101 Приладове забезпечення під час та після аварій 
(ПАМС) 31.12.2019 

15103 Забезпечення аварійного електропостачання в 
умовах тривалого повного знеструмлення АЕС 31.12.2019 

16201 Впровадження системи контролю концентрації 
водню в ГО для запроектних аварій 31.12.2019 

16203 
Розроблення та впровадження заходів щодо 
зниження концентрації водню в ГО для запроектних 
аварій 

Виконано 

16101 
Запобігання ранньому байпасуванню ГО в 
результаті потрапляння розплавлених мас активної 
зони з шахти реактора поза гермооб’ємом 

31.12.2019 

16205 Впровадження системи примусового скидання 
тиску з CГО 31.12.2019 

19105 
Проведення аналізу можливості реалізації стратегії 
локалізації з локалізації розплаву в корпусі реактора 

31.12.2020 
Загальногалузевий 
захід виконуваний 

НАЕК 
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У результаті цільової переоцінки безпеки (стрес-тесту) ЮУАЕС, виконаного в 
2011 році відповідно до європейської методології (NSREG), було встановлено, що 
проектні основи ЮУАЕС у частині стійкості до екстремальних зовнішніх впливів були 
початково (при проектуванні) обрані коректно. Два види екстремальних зовнішніх 
впливів були переоцінені в ході експлуатації: смерчі й сейсмічні впливи. 
Смерчестійкість будівель і споруд обґрунтовано у ФБ-6 [6], сейсмостійкість 
енергоблоку обґрунтовано у ФБ-3 [4]. Таким чином, повторення подій аналогічних тим, 
що трапилися на АЕС Фукусіма-1 є практично неможливим на ВП ЮУАЕС. Проте, 
реалізація заходів щодо підвищення безпеки дозволить підвищити стійкість 
енергоблоку для малоймовірних екстремальних впливів. Найбільш важливим заходам 
щодо підвищення безпеки встановлений вищий пріоритет і приділяється увага 
відповідна їхньої значимості.  
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6 ВИСНОВКИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПОДАЛЬШОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ЕНЕРГОБЛОКУ 

Проведений аналіз поточної проектної конфігурації енергоблоку (фактор безпеки 
№1) показує, що: 

 з урахуванням виконаних модернізацій проєкт енергоблоку включає всі 
необхідні елементи для забезпечення ефективності бар'єрів на шляху 
поширення радіоактивності;  

 забезпечена достатня кількість систем безпеки, для забезпечення 
готовності систем безпеки застосовані принципи резервування, 
незалежності, фізичного поділу, різноманітності; 

 відступи проєкту енергоблоку від вимог діючих нормативних документів 
проаналізовані, оцінений їхній вплив на безпеку; по виявлених 
невідповідностях реалізуються коригувальні заходи; 

 підтверджена наявність на АЕС комплекту технічної документації, 
необхідної для забезпечення безпечної експлуатації енергоблоку. 

Проведений аналіз технічного стану систем і елементів енергоблоку (фактори 
безпеки №2÷4) показує, що: 

 технічний стан систем і елементів енергоблоку, важливих для безпеки, 
забезпечує надійне виконання покладених на них функціональних 
завдань; 

 здійснюється програма робіт із кваліфікації обладнання, існує система 
звітності про виконання даних робіт і її надійне зберігання; 

 виконується програма управління старінням споруджень, систем і 
елементів, важливих для безпеки. 

Результати прогнозування технічного стану систем і елементів енергоблоку, 
отримані при проведенні періодичної переоцінки безпеки енергоблоку, дозволяють 
продовжити термін експлуатації енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС до наступної переоцінки 
безпеки. 

Аналіз безпеки енергоблоку детерміністичними й імовірнісними методами 
(фактори безпеки № 5÷7) підтверджує, що на сьогоднішній день для енергоблоку №3 
ВП ЮУАЕС у достатньому обсязі виконуються вимоги по забезпеченню безпеки 
реакторної установки, передбачені нормативними документами, значення ЧПАЗ, ЧПП і 
ЧГАВ відповідають цільовим критеріям безпеки. Стан безпеки енергоблоку №3 
ВП ЮУАЕС постійно аналізується врахуванням реалізованих на енергоблоці заходів 
КзПБ і модернізацій, спрямованих на підвищення безпеки. За результатами виконаного 
аналізу безпеки можна стверджувати, що відсутні передумови для зниження рівня 
безпеки при експлуатації енергоблоку у понадпроектний строк, більше того, існує 
стійка тенденція підвищення рівня безпеки енергоблоку в міру впровадження 
організаційно-технічних заходів діючих програм з підвищення безпеки. Кількісна 
оцінка заходів, спрямованих на підвищення безпеки (див. розділ 6 ФБ-6 [6]), 
підтверджує, що значення ЧПАЗ, ЧПП і ЧГАВ надалі будуть задовольняти 
імовірнісним критеріям безпеки, встановленим в НП 306.2.141-2008 [13] і критеріям 
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безпеки МАГАТЕ для діючих енергоблоків АЕС [97]. Отримані прогнозовані значення 
ЧПАЗ, ЧПП і ЧГАВ і представлено в розділі 6 ФБ-6 [6]. 

Проведений аналіз різних аспектів експлуатації енергоблоку (фактори безпеки 
№ 8÷13) показує, що: 

 експлуатація енергоблоку №3 Южно-Української АЕС ведеться 
відповідно до проєкту, дотримуються межі й умови безпеки, передбачені 
ліцензією на експлуатацію, і виконуються вимоги чинних норм і правил з 
ядерної і радіаційної безпеки; 

 керівники й персонал прихильні принципам культури безпеки; 
 експлуатаційний персонал має високу кваліфікацію, яка постійно 

підтримується й підвищується завдяки застосуванню системного підходу 
до навчання; 

 експлуатаційна документація відповідає вимогам ядерної й радіаційної 
безпеки, ясно й чітко визначає всі експлуатаційні режими установки, 
відповідає аналізам безпеки й поточному стану енергоблоку АЕС; 

 експлуатуюча організація має відповідні аварійні плани, кваліфікований 
персонал і обладнання для дій в аварійній ситуації, координує свої плани 
з Єдиною державною системою запобігання й реагування на надзвичайні 
ситуації техногенного й природного характеру, загальну координацію 
якої здійснює державна служба України з надзвичайних ситуацій, і 
регулярно перевіряє аварійну готовність шляхом навчання й тренувань; 

 розроблена й реалізується система обліку експлуатаційних показників 
безпеки й подій, важливих для безпеки, з розробкою і реалізацією заходів 
щодо компенсації на всіх однотипних енергоблоках АЕС України, а 
також враховується закордонний досвід і дані останніх наукових і 
інженерних розробок; 

 оцінені стан і тенденції зміни безпеки енергоблоку, виходячи з досвіду 
його експлуатації. 

Проведений аналіз радіаційного впливу експлуатації енергоблоку на навколишнє 
середовище (фактор безпеки № 14) показує, що: 

 радіаційний вплив на навколишнє середовище суттєво нижче 
встановлених санітарних норм і практично перебуває на рівні 
природного фону, заміряного на майданчику до початку експлуатації; 

 створена й ефективно діє система контролю над викидами і скидами 
АЕС. 

Результати аналізу впливу експлуатації енергоблоку на навколишнє середовище 
дозволяють вважати, що надалі вплив буде перебувати на цьому ж рівні, тобто немає 
передумов для погіршення радіаційного стану навколишнього середовища навколо 
ВП ЮУАЕС. 

Комплексний аналіз оцінених ФБ дозволяє зробити висновок, що проєкт 
енергоблоку, технічні засоби й адміністративні заходи щодо захисту споруджень, 
систем і елементів забезпечують безпечну, надійну й ефективну експлуатацію 
енергоблоку. 
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Безпека експлуатації енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС у понадпроектний строк 
забезпечується реалізованими й запланованими до реалізації технічними й 
організаційними заходами, спрямованими на запобігання порушень нормальної 
експлуатації, аварійних ситуацій і аварій, а також обмеження їх наслідків. 

Основний обсяг заходів щодо підвищення безпеки енергоблоку №3 виконується 
в рамках КзПБ і інших галузевих програм. Інформація про стан виконання заходів 
КзПБ за станом на 30.09.2019 р. наведено в таблиці 5.2. 

Додатково до КзПБ у ході переоцінки безпеки енергоблоку №3 розроблений 
комплекс заходів щодо усунення виявлених проблемних питань або рекомендацій з 
поліпшення діяльності по факторах безпеки. Перелік таких заходів представлено в 
таблиці 5.1. У перелік увійшли всі заходи щодо підвищення безпеки, представлені у 
звітах по факторах безпеки 1÷14. 

Після остаточного узгодження ЗППБ Держатомрегулюванням незавершені 
заходи з таблиці 5.1 будуть внесені у виробничі плани ВП ЮУАЕС. Заходи КзПБ і 
заходи щодо затверджених ДІЯРУ галузевих і блокових програм виконуються по вже 
розроблених графіках і технічним рішенням, звітність буде вестися у встановленому 
порядку. 

Рівень безпеки енергоблоку №3 не нижче встановленого в чинних нормах і 
правилах з ядерної і радіаційної безпеки. 

Згідно з виконаними розрахунками забезпечуються цільові критерії безпеки для 
діючих енергоблоків. Частота важкого пошкодження активної зони менш 10-4 1/рік. 
Частота граничного аварійного викиду радіоактивних речовин у навколишнє природне 
середовище менш 10-5 1/рік. Заплановані ВП ЮУАЕС технічні й організаційні заходи 
на наступні роки дозволять забезпечити подальше поліпшення показників безпеки. 

Політика ЕО й ВП ЮУАЕС, в основу якої покладений принцип постійного 
підвищення безпеки АЕС, включає постійний контроль і аналіз стану безпеки 
енергоблоку №3. 

Результати комплексного аналізу безпеки, прогнозування технічного стану 
енергоблоку №3, обліку впливу старіння, проведених модернізацій, досвіду 
експлуатації, змін вимог нормативно-правових актів і характеристик розташування 
майданчика АС, отримані при проведенні періодичної переоцінки безпеки енергоблоку, 
підтверджують можливість безпечної експлуатації енергоблоку до завершення 
наступної переоцінки безпеки – 10.02.2030 р. 
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