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Додаток 3 

Виконання на енергоблоці №2 Южно-Українській АЕС заходів  

"Плану ліцензування енергоблока №2 при продовженні експлуатації в надпроектний термін" 

№п/п Регулююче рішення Документи, необхідні для ухвалення регулюючого рішення Примітка 

1 Кваліфікація обладнання Звіт за результатами оцінки поточного стану кваліфікації обладнання на "жорсткі" 

умови навколишнього середовища 

Виконано. 

Звіт №55-КОРО-11 

2   

Методики проведення кваліфікації обладнання на "жорсткі" умови навколишнього 

середовища для вибраних груп обладнання. 

Виконано.  

Звіти № 26-КОРО-М-11; 

№27-КОРО-М-11;№29-КОРО-М-

11;№ 30-КОРО-М-11; № 31-

КОРО-М-11;№32-КОРО-М-11. 

3   Підсумковий звіт з кваліфікації обладнання на "жорсткі" умови навколишнього 

середовища з переліками обладнання, що пройшло і не пройшло кваліфікацію 

Виконано. 

Звіт №118-КОРО-12 

5   Звіт за результатами оцінки поточного стану кваліфікації обладнання на сейсмічні 

впливи 

Виконано. Звіт 

02.ЮУАЭС.13804_12.ОТ3 

6   Підсумковий звіт з кваліфікації обладнання на сейсмічні впливи з переліками 

обладнання що пройшло і не пройшло кваліфікацію 

Виконано. Звіт 

02.ЮУАЭС.13804_12.ОТ6 

7   Технічні рішення для обладнання, що не пройшло кваліфікацію, з переліками 

компенсуючих заходів і графіками замін обладнання 

Виконано. ТР.2.0005.1304 від 

03.08.2015  

10 Узгодження робочих програм 

і методик за оцінкою 

технічного стану і 

перепризначенню ресурсу 

елементів енергоблока АЕС 

Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу корпусу, 

верхнього блоку і деталей вузла ущільнення головного роз'єму реактора енергоблока 2 

ВП ЮУАЕС 

Виконано.ПМ.2.3812.0159 від 

03.07.2012 

11   Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу 

внутрішньокорпусних пристроїв реактора енергоблока 2 ВП ЮУАЕС 

Виконано. ПМ.2.3812.0160 від 

04.10.2012 

12   Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу опорних 

елементів реактора енергоблока 2 ВП ЮУАЕС 

Виконано.  

ПМ.2.3812.0161 від 04.10.2012 

13   Робоча програма додаткового контролю металу елементів реактора енергоблока 2 ВП 

ЮУАЕС в період ППР-2012 з метою продовження терміну експлуатації 

Виконано. ПМ.2.3812.0183 від  

25.04.2012 

14   «Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації 

ГЦН енергоблока №2 ВП ЮУАЕС» 

Виконано  

ПМ.2.3812.0181 від 20.06.2011 
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15    «Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації 

ГЦТ, ГЗЗ і трубопроводу зв'язку ДО з “гарячою” ниткою петлі №4 ГЦК енергоблока 

№2 ВП ЮУАЕС» 

Виконано ПМ.2.3812.0180 від 

20.06.2011 

16    «Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації 

парогенераторів енергоблока №2 ВП ЮУАЕС» 

Виконано.  

ПМ.2.3812.0182 від 20.06.2011 

17  Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації 

деаераторів ТЕ 2RL10W01, 2RL20W01 енергоблока №2 ВП ЮУАЕС 

Виконано.  

ПМ.2.4601.0005 від 24.02.2012 

18   Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації 

компенсатора тиску 2YA50B01 енергоблока №2 

Виконано. 

ПМ.2.4601.0006 від 20.06.2012 

19   

  

Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації 

гідроемностей САОЗ 2TH51 54B01 і барботажного бака 2YA70B01 РО енергоблока 

№2 

Виконано. 

ПМ.2.4601.0007 від 20.06.12 

20  Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації 

турбоживильних насосів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС 

Виконано. ПМ.2.4601.0008 від 

24.02.2012 

21 Робоча програма «Проведення обстеження технічного стану, оцінка і перепризначення 

ресурсу/терміну експлуатації спеціального мостового електричного крана кругової дії 

г/п 400/80/10/5 тс і рейкового шляху крана енергоблока №2 ЮУАЕС 

Виконано. 

ПМ.2.3812.0167 від 12.12.2011 

22   Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації 

будівлі реакторного відділення енергоблока №2 ВП ЮУАЕС (основ, фундаментів, 

стенів, перекриттів, захисної оболонки) 

Виконано.  

ПМ.2.4601.0003 від  19.09.2013 

23   Робоча програма «Обстеження технічного стану, оцінка і перепризначення 

ресурсу/терміну експлуатації будівельних конструкцій насосних відповідальних 

споживачів систем безпеки енергоблоків №1 і 2 ЮУ АЕС» 

Виконано.  

ПМ.0.3702.0009 від 20.03.2009 

24   Узгодження робочих 

програм і методик з оцінки 

технічного стану і 

перепризначенню ресурсу 

елементів енергоблока АЕС 

 Робоча програма «Обстеження технічного стану, оцінка і перепризначення 

ресурсу/терміну експлуатації будівельних конструкцій деаераторного відділення 

енергоблоків №1 і 2 з прибудовою ЕТУ  ЮУАЕС»  

Виконано. 

ПМ.0.3702.0007 від 20.03.2009 

25 

  

 Робоча програма «Проведення обстеження технічного стану, оцінки і 

перепризначення ресурсу/терміну експлуатації будівельних конструкцій будівлі 

резервної дизельної електричної станції першої черги ВП ЮУ АЕС» 

Виконано. 

ПМ.0.3702.0008 від 20.03.2009 

26    Робоча програма «Обстеження технічного стану, оцінка і перепризначення 

ресурсу/терміну експлуатації будівельних конструкцій будівлі машзала енергоблоків 

№1 і 2 ВП  ЮУ АЕС» 

Виконано.  

ПМ.0.3702.0006 від 20.03.2009 

27    Робоча програма «Оцінка технічного стану, перепризначення терміну експлуатації і 

паспортизація будівель і споруд, що відносяться і/або містять системи важливі для 

безпеки. Прибудова до допоміжного спецкорпусу енергоблока 1,2 для ремонту 

приводів СУЗ» 

Виконано.  

ПМ.1.3812.0130 від 28.07.2009 
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28    Робоча програма «Оцінка технічного стану, перепризначення терміну експлуатації і 

паспортизація будівель і споруд, що відносяться і/або містять системи важливі для 

безпеки. Вентиляційна труба енергоблоків 1, 2 ВП  ЮУАЕС» 

Виконано.  

ПМ.1.3812.0127 від 28.07.2009 

29  Робоча програма «Оцінка технічного стану, перепризначення терміну експлуатації і 

паспортизація будівель і споруд, що відносяться і/або містять системи важливі для 

безпеки. Будівля спецкорпусу енергоблоків 1,2» 

Виконано.  

ПМ.1.3812.0126  від 28.07.2009 

30    Робоча програма «Оцінка технічного стану, перепризначення терміну експлуатації і 

паспортизація будівель і споруд, що відносяться і/або містять системи важливі для 

безпеки. Будівля зберігання запасів борного розчину (вузол бору) енергоблока 2» 

Виконано.  

ПМ.2.3812.0125 від 28.07.2009 

31  Робоча програма «Проведення обстеження технічного стану, оцінки і 

перепризначення ресурсу/терміну експлуатації басейну витримки і перевантаження 

ядерного палива енергоблока №2 ЮУАЕС зі всіма конструкціями і елементами, 

включаючи стелажі» 

Виконано. 

ПМ.2.3812.0035 від 26.05.2008 

32 

  

 Робоча програма «Проведення обстеження технічного стану, оцінка і 

перепризначення ресурсу/терміну експлуатації будівельних конструкцій шахти 

реактора енергоблока №2 ЮУАЕС»  

 

Виконано. 

ПМ.2.3812.0078 від 01.02.2010 

33    Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації 

трубопроводів СВБ електричного цеху енергоблока №2 

 

Виконано. 

ПМ.2.3812.0174 від 19.05.2011 

34    Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації 

трубопроводів СВБ турбінного цеху №1, турбінного цеху №2 і хімічного цеху 

енергоблока №2 

 

Виконано. 

ПМ.2.3812.0173 від 19.05.2011 

35   Узгодження робочих 

програм і методик з оцінки 

технічного стану і 

перепризначенню ресурсу 

елементів енергоблока АЕС 

  

  

 Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації 

трубопроводів СВБ реакторного цеху №1 і відділу ядерної безпеки енергоблока №2 

Виконано.  

ПМ.2.3812.0172 від 19.05.2011 

36  Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації 

трубопроводів СВБ цеху теплової автоматики і вимірювань енергоблока №2 

Виконано. 

ПМ.2.3812.0175 від 29.04.2011 

37 
 Робоча програма обстеження технічного стану кабелів енергоблока 2 ВП  ЮУАЕС. 

Кабелі силові з пластмасовою ізоляцією (АВВГ, АВВГНГ)  

Виконано. 

ПМ.2.3812.0089 від 20.10.2008 

38   Робоча програма обстеження технічного стану кабелів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС. 

Кабелі спеціальні для радіаційного контролю (СПВР, СПОВР) 

Виконано. 

ПМ.2.3812.0091  від 20.10.2008 

39  Робоча програма обстеження технічного стану кабелів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС. 

Дроти монтажні високовольтні теплостійкі (ПВТФЕ) 

Виконано. 

ПМ.2.3812.0092 від 20.10.2008 

40   Робоча програма обстеження технічного стану кабелів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС. 

Дроти монтажні терморадиационностойкие (МСТП) 

Виконано.  

ПМ.2.3812.0093 від 20.10.2008 

41   Робоча програма обстеження технічного стану кабелів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС. 

Контрольні кабелі з ПЕ ізоляцією жив (КПОСГ) 

Виконано. 

ПМ.2.3812.0094 від 20.10.2008 
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42 
  

Робоча програма обстеження технічного стану кабелів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС. 

Контрольні кабелі з ПЕ ізоляцією жив (КМПЕВ, КМПЕВЕ) 

Виконано. 

ПМ.2.3812.0095 від 20.10.2008 

43   Робоча програма обстеження технічного стану кабелів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС. 

Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією (ААШВ) 

Виконано.  

ПМ.2.3812.0096 від 20.10.2008 

44   

  

 Робоча програма обстеження технічного стану кабелів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС. 

Контрольні кабелі з ізоляцією з ПВХ пластикатів (КВВГ, КВВГнг, КВВГЕнг, 

КУГВЕВ) 

 

Виконано.  

ПМ.2.3812.0097 від 20.10.2008 

45 Робоча програма обстеження технічного стану кабелів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС. 

Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією (ААБНЛГ) 

Виконано.  

ПМ.2.3812.0098  від 20.10.2008 

46  Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу/терміну служби 

теплообмінного устаткування реакторного відділення енергоблоку №2 ВП ЮУАЕС. 

Теплообмінники аварійного розхолоджування і теплообмінники розхолоджування 

басейну витримки  

Виконано. 

ПМ.2.3812.0062 від 22.06.2012 

47 Узгодження технічних 

рішень і обгрунтувань 

перепризначення ресурсу 

елементів і систем, важливих 

для безпеки 

Рішення про продовження терміну експлуатації КР, ВБ і деталей головного роз'єму 

реактора енергоблока 2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами 

виконаної оцінки технічного стану (КР, ВБ) 

Виконано. 

Рішення ТР.2.3812.1326 від 

21.10.2015 узгоджене ДІЯРУ 

вих.№15-14/4-3/6594 від 

20.10.2015  

48   
Рішення про продовження терміну експлуатації ВКУ реактора енергоблока 2 ВП 

ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної оцінки технічного стану 

(ВКП) 

Виконано. 

Рішення ТР.2.3812.1325 від 

05.10.2015 узгоджене ДІЯРУ вих. 

№15-33/4-3/5942 від 21.09.2015. 

49 Узгодження технічних 

рішень і обгрунтувань 

перепризначення ресурсу 

елементів і систем, важливих 

для безпеки 

Рішення про продовження терміну експлуатації опорних елементів реактора 

енергоблока 2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної оцінки 

технічного стану (ОЕ) 

Виконано. Рішення 

ТР.2.3812.1284 від 06.02.2015 

узгоджене ДІЯРУ вих. №18-29/3-

2/2969 від 12.05.15. 

50 

Рішення про продовження терміну експлуатації парогенераторів енергоблока 2 ВП 

ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної оцінки технічного стану 

Виконано. 

Рішення ТР.2.3812.1245 від 

09.01.2015 узгоджене ДІЯРУ вих. 

18-31/3-2/8629 від 25.12.14 

51   Рішення про продовження терміну експлуатації головних циркуляційних насосів 

енергоблока 2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної оцінки 

технічного стану 

Виконано. 

Рішення ТР.2.3812.1243 від 

09.01.2015 узгоджене ДІЯРУ 

52   Рішення про продовження терміну експлуатації ГЦТ, ГЗЗ, трубопроводу зв'язку з 

«гарячою» ниткою петлі №4 ГЦК енергоблока 2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін 

за результатами виконаної оцінки технічного стану 

Виконано. 

Рішення ТР.2.3812.1244 від 

09.01.2015 узгоджене ДІЯРУ 

53   «Рішення про продовження терміну експлуатації компенсатора тиску 2YA50В01 

енергоблока №2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної 

оцінки технічного стану» 

Виконано. 

ТР.2.3812.1154 від 08.08.2014   
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54   «Рішення про продовження терміну експлуатації гідроемностей САОЗ 2ТН51В01 

54B01 енергоблока №2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної 

оцінки технічного стану» 

Виконано. 

ТР.2.3812.1153 від 08.08.2014  

55   «Рішення про продовження терміну експлуатації барботажного бака 2YA70В01 

енергоблока №2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної 

оцінки технічного стану»  

Виконано. 

ТР.2.3812.1057 від  22.05.2013 

56 «Рішення про продовження терміну експлуатації деаераторів 2RL10W01, 2RL20W01 

енергоблока №2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної 

оцінки технічного стану» 

Виконано. 

ТР.2.3812.1056 від  22.05.2013 

57   «Рішення про продовження терміну експлуатації ТПН енергоблока №2 ВП ЮУАЕС в 

надпроектний термін»  

Виконано. 

ТР.2.3812.1108 від 06.12.2013  

58  Рішення про продовження терміну експлуатації спеціального мостового електричного 

крана кругової дії г/п 400/80/10/5 тс і рейкового шляху крана енергоблока №2 ВП 

ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної оцінки технічного стану  

Виконано. ТР.2.3812.1109 від 

11.12.2013 

59   Рішення про оцінку технічного стану і перепризначення терміну експлуатації будівлі 

реакторного відділення енергоблока №2 ВП ЮУАЕС (підстави, фундаментів, стін, 

перекриттів, захисної оболонки) 

Виконано. ТР.2.3812.1256  від 

13.03.2015. 

60   Рішення про продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій будівель 

насосних відповідальних споживачів 1,2,3 систем безпеки енергоблоків №1,2 

ТР.1.3812.2026   

Виконано. 

ТР.1.3812.2026 від 15.12.2009 

61   Рішення про продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій будівлі 

деаераторного відділення енергоблоків 1 і 2 з прибудовою ЕТУ ВП Южно-

Української АЕС за результатами виконаної оцінки технічного стану. 

Виконано. 

ТР.1.3812.2025 від 15.12.2009  

62   Узгодження технічних 

рішень і обгрунтувань 

перепризначення ресурсу 

елементів і систем, важливих 

для безпеки 

  

Рішення про продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій будівлі 

резервної дизельної електричної станції першої черги (РДЕС-1) ВП Південно-

українською АЕС за результатами виконаної оцінки технічного стану  

Виконано. 

ТР.0.3812.2420 від 31.05.2011   

63 
Рішення про продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій будівлі 

машзала енергоблоків №1,2  

Виконано. 

ТР.1.3812.2038 від 28.12.2009  

64 

  

Рішення про продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій і елементів 

будівлі прибудови до допоміжного спецкорпусу енергоблока 1,2 для ремонту приводів 

СУЗ ВП ЮУАЕС за результатами виконаної оцінки технічного стану 

Виконано. 

ТР.1.3812.2414 від 31.05.2011   

65   Рішення про продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій і елементів 

вентиляційної труби енергоблоків 1, 2 ВП ЮУАЕС за результатами виконаної оцінки 

технічного стану  

Виконано. 

ТР.1.3812.2415 від 31.05.2011   

66   Рішення про продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій і елементів 

будівлі спецкорпусу енергоблоків 1, 2 ВП  ЮУАЕС за результатами виконаної оцінки 

технічного стану 

Виконано. 

ТР.1.3812.2418 від 31.05.2011   
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67   Рішення про продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій і елементів 

будівлі зберігання запасів борного розчину (вузол бору) енергоблока 2 ЮУАЕС за 

результатами виконаної оцінки технічного стану 

Виконано. 

ТР.2.3812.0859 від 31.05.2011   

68 Рішення про продовження терміну експлуатації басейну витримки і перевантаження 

ядерного палива енергоблока №2 ЮУАЕС зі всіма конструкціями і елементами, 

включаючи стелажі в надпроектний термін за результатами оцінки технічного стану 

Виконано. ТР.2.3812.0861 від 

14.06.2011 

69   Рішення про продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій шахти 

реактора енергоблока №2 ВП ЮУАЕС за результатами виконаної оцінки технічного 

стану 

Виконано. 

ТР.2.3812.0962 від 08.06.2012 

70   Рішення про продовження терміну експлуатації трубопровідних систем РО, ТО 

енергоблока №2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної 

оцінки технічного стану 

Виконано. 

ТР.2.3812.1014 від 02.01.2013 

71   Рішення про продовження терміну експлуатації в надпроектний період кабелів СВБ 

енергоблока №2 ВП ЮУАЕС 

Виконано. 

ТР.2.3812.0824 від 28.12.2010 

72   Рішення про продовження терміну експлуатації теплообмінників (ТОАР) реакторного 

відділення енергоблока №1 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами 

виконаної оцінки технічного стану  

Виконано. 

ТР.1.3812.3080 від 25.10.2013 

73 

  

Рішення про продовження терміну експлуатації теплообмінників (ТОР БВ)  

реакторного відділення енергоблока №2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за 

результатами виконаної оцінки технічного стану  

Виконано. 

ТР.2.3812.1121 від  13.01.2014 

74   

Технічне рішення про перепризначення допустимої кількості циклів вантаження РУ 

енергоблока №2 

У зв’язку з наявністю достатнього 

запасу циклів навантаження (до 

2023 р.), виконання заходу є 

неактуальним. Сповіщення про 

внесення змін до «План-графика 

выполнения работ по 

переназначению циклов 

нагружения  оборудорвания РУ 

энергоблоков ВВЭР 1000 с целью 

предотвращения их исчерпания в 

проектный и сверхпроектный 

сроки эксплуатации» направлене 

на узгодження до ДІЯРУ (лист ДП 

НАЕК «Енергоатом» №14068/03 

від 29.09.2015), а далі листом 

ДІЯРУ №15-28/6480 від 15.10.15 

направлено на розгляд до ДНТЦ 

ЯРБ. 
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75 Напрям «Звіту по 

періодичній переоцінці 

безпеки» ФБ-1, Розділ 1.1 Проект енергоблока 

Виконано.  

Зауваження держекспертизи  

усунені в повному обсязі (вих. 

ДІЯРУ від №15-11/2-4244 від 

01.07.2014.) 

76  

ФБ-2, Розділ 1.2 Поточний стан систем і елементів аналізованого енергоблока 

В процесі виконання.  

Доопрацьовані матеріали 

направлені на розгляд до 

Держатомрегулювання (лист ВП 

ЮУАЕС №72/16554 від 

21.10.2015) 

77   

  
ФБ-3, Розділ 1.3 Кваліфікація обладнання 

Виконано. Зауваження 

держекспертизи  усунені в 

повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-

33/4-3/6584 від 20.10.2015). 

78 

ФБ-4, Розділ 1.4 Старіння споруд, систем  і елементів, важливих для безпеки 

В процесі виконання.  

Доопрацьовані матеріали 

направлені на розгляд до 

Держатомрегулювання (лист ВП 

ЮУАЕС №72/16554 від 

21.10.2015) 

79   

ФБ-5, Розділ 2.1 Детерміністичний аналіз безпеки 

Виконано. Зауваження 

держекспертизи  усунені в 

повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-

11/2-448 від 23.01.2015). 

80   

ФБ-6, Розділ 2.2 Імовірнісний аналіз безпеки 

Виконано. Зауваження 

держекспертизи  усунені в 

повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-

11/2-2211 від 06.04.2015) 

81   

ФБ-7, Розділ 2.3 Аналіз впливу на безпеку енергоблока внутрішніх і зовнішніх подій 

Виконано. Зауваження 

держекспертизи  усунені в 

повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-

11/2-2211 від 06.04.2015) 

82   

ФБ-8, Розділ 3.1 Експлуатаційних показників безпеки енергоблока 

Виконано. Зауваження 

держекспертизи  усунені в 

повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-

11/2-7497 від 13.11.2014) 
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83  

ФБ-9, Розділ 3.2 Використання досвіду експлуатації інших АЕС і результатів нових 

наукових досліджень 

Виконано. Зауваження 

держекспертизи  усунені в 

повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-

11/2-3716 від 05.06.2014). 

84   Напрям «Звіту по 

періодичній переоцінці 

безпеки» 

ФБ-10, Розділ 4.1 Організація експлуатації енергоблока і управління виробничими 

процесами 

Виконано. Зауваження 

держекспертизи  усунені в 

повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-

11/2-3417 від 30.05.2014).  

85   

ФБ-11, Розділ 4.2 Експлуатаційна документація 

Виконано. Зауваження 

держекспертизи  усунені в 

повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-

11/2-3716 від 05.06.2014). 

86   

ФБ-12, Розділ 4.3 Людський чинник 

Виконано. Зауваження 

держекспертизи  усунені в 

повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-

11/2-3716 від 05.06.2014). 

87  

ФБ-13, Розділ 4.4 Аварійна готовність і планування 

Виконано. Зауваження 

держекспертизи  усунені в 

повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-

11/2-3417 від 30.05.2014). 

88 

ФБ-14, Розділ 5 Вплив експлуатації енергоблока на навколишнє середовище 

Виконано. Зауваження 

держекспертизи  усунені в 

повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-

11/2-3417 від 30.05.2014). 

89   

ФБ-15, Розділ 6 Комплексний аналіз безпеки 

В процесі виконання.  

Доопрацьовані матеріали 

направлені на розгляд до 

Держатомрегулювання (лист ВП 

ЮУАЕС №72/16554 від 

21.10.2015) 

90 Направлення заяви про 

внесення змін до ліцензії на 

діяльність на етапі 

«експлуатації ядерної 

установки» з метою 

забезпечення експлуатації 

блоку в зупиненому стані для 

виконання ПТЕ 

Заява ЕО на внесення змін до ліцензії на здійснення діяльності на етапі життєвого 

циклу «експлуатація ядерної установки» з метою забезпечення експлуатації 

енергоблока в зупиненому стані для виконання заходів ПТЕ. З заявою направляется:- 

технічне рішення про експлуатацію ядерної установки енергоблока № 2 ВП ЮУАЕС 

після 27 паливної кампанії з документами, що обгрунтовують. 

Виконано. 
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91 Направлення  заяви про 

внесення змін до ліцензії на 

здійснення діяльності на 

етапі життєвого циклу 

«експлуатація ядерної 

установки» у зв'язку з 

продовженням терміну 

експлуатації 

Заява експлуатуючій організації про внесення змін до ліцензії на здійснення 

діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» у зв'язку з 

продовженням терміну експлуатації.Із заявою прямують: 

--Розділ 6 «Комплексний аналіз безпеки» звіту по періодичній переоцінці безпеки;  

--Комплект документів, завірених в установленому порядку, відповідно до переліку 

Розділу 1 ліцензії ЕО№000064 за станом на 01.04.2014 (введених в дію замість 

анулюваних або змінених). 

Виконано.  

 


