Звід коментарів до першої редакції ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж.
Правила
№
п/п

1

Структурний
елемент НД

2
Загальні

1

зауваження
Загальні

2

зауваження
Загальні

3

зауваження
Загальні

4

5

зауваження

Назва організації,
номер листа і дата

3
ПАТ «Житомиробленерго» Лист
№II-023/520 від
27.04.2018
ПАТ
«Сумиобленерго»
Лист № 35/5734
від 02.05.2018
ПАТ «Миколаївобленерго» Лист
№01/26-3446 від
26.04.2018
ПАТ «Житомиробленерго» Лист
№II-023/520 від
27.04.2018

Зауваження і (або) пропозиція

4
Зауваження та пропозиції відсутні.

Прийнятий варіант або
пропозиція

5

Зауваження та пропозиції відсутні.

Зауваження та пропозиції відсутні.

Зауваження та пропозиції відсутні.

Замінити всюди за текстом «блоківок» на «блокувань»
Замінити всюди за текстом «устатковання» на «устаткування»
Замінити всюди за текстом «роботоздатність» на слово «працездатність»
НАЕК
Всюди за текстом «Мінпаливенерго України» - викласти у такій редакції
Загальні
«Енергоатом»
«Міненерговугілля України»
«Опосвідчування», «опосвідчуванню», «опосвідчування» викласти у
зауваження Лист №7088/06 від
22.05.2018
такій редакції «посвідчення», «опосвідченню», «опосвідчення»
Всюди за текстом замінити термін «забруднювальних» на
«забруднюючих»
Всюди за текстом замінити скорочення «СКЗ» на «СУЗ»

Ураховано

1
6

7

8

2

3
ПрАТ
Загальні
«Львівобленерго»
зауваження Лист №131-2678
від 27.04.2018
ПАТ
Загальні
«Центренерго»
зауваження Лист №1591 від
27.04.2018

4
Оскільки, на даний час, у викладеній редакції не наведено скорочення, а в
діючій редакції вживається лише визначення НД .тому доцільно в документі
привести до єдиного поняття визначення НПА чи НД (наприклад у п.5.3.1.6,
5.3.1.9,5.3.6,5 вживається НПА , а у п.5.5 НД
1. Замінити недіючі нормативні документи на діючі згідно останнього ГІД
34.01.101-2009 та Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці.
2. Змінити Мінпаливенерго України по тексту на Міненерговугілля
України.
Загальні вимоги
1. Визначити класи напруги електрообладнання і найбільші робочі напруги
електрообладнання відповідно до класифікації, прийнятої в ENTSO-E.
2. Визначити ступінь забруднення ізоляції на місці експлуатації (a, b, c, d,e)
і базисну нормовану питому довжину шляху витоку ізоляції (22,0; 27,8; 34,7; 43,3;
53,7 мм/кВ) відповідно до нормативного документа, чинного в ENTSO-E.
3. При перегляді ПТЕЕ врахувати вимоги нових редакцій Законів України
«Про електроенергетику», «Про ринок електричної енергії», структури, функцій
ДП «НЕК «Укренерго», його структурних і відокремлених підрозділів,
переглянутих розділів ПУЕ та інших діючих нормативних документів на момент
Загальні НЕК «Укренерго» виходу Правил.
4. ПТЕ містить дуже багато посилань на Кодекс системи передачі (КСП).
Лист №01/17471
зауваження
від 02.05.2018
Наприклад:
8.6.10.13 Енергоблоки мають бути здатними залишатися приєднаними до
мережі і працювати без зниження потужності, поки напруга і частота
залишаються в указаних межах згідно з вимогами, встановленими Кодексом
системи передачі.
Вважаємо такі посилання (а в деяких місцях пункти повністю) необхідно
вилучити з метою усунення зайвого дублювання пунктів КСП в ПТЕ.
5. Даний проект першої редакції ПТЕ не відповідає вимогам Кодексу
системи передачі (затвердженому постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №309 та
опублікованому в Урядовому кур’єрі від 18.04.2018). Крім того, у відповідності
до п. 2 наказу ДП «НЕК «Укренерго» від 16.04.2018 №172 «Про взаємодію з

5
Ураховано

Ураховано

Взято до відома,
ураховано частково

1

2

10

Департамент
оперативнодиспетчерської
роботи НЕК
Укренерго

4
Експертною радою підрозділів ДП «НЕК «Укренерго» необхідно надати на
розгляд Експертної ради проект переглянутих ПТЕ, для їх аналізу, підготовки
висновків та пропозицій.
6. Прохання додати до розгляду розділи:
5.2. «Приймання в експлуатацію устаткування та споруд»;
5.8. «Технічна документація»;
6. «Територія, виробничі будівлі та споруди».
7.Для адекватного розуміння тексту, необхідні визначення основних
термінів:
- Оператор Системи Передачі;
- Оператор Системи Передачі України;
- Диспетчер РДЦ;
- Оператор Системи Розподілу;
- Користувачі Системи Передачі.
8. В розділі 8.6. «Енергоблоки ТЕС» присутня подвійна нумерація пунктів.
9.В світлі реогранізації НЕК і ЕЕС чи коректно вказувати "технічний
керівник ЕЕС" по тексту в пунктах 12.3.22, 12.9.5, 12.9.10 за умови
невизначеності статусу Електроенергетичних систем.
10. Виключений з тексту розділ 12.6 (в редакції 2003 року «Конденсаторні
установки»), але нумерація розділу не скорегована.
Загальне зауваження. ПТЕ містить дуже багато посилань на Кодекс системи
передачі (КСП). Наприклад:

8.6.10.13 Енергоблоки мають бути здатними залишатися приєднаними до
мережі і працювати без зниження потужності, поки напруга і частота
зауваження
залишаються в указаних межах згідно з вимогами, встановленими Кодексом
системи передачі.
Вважаємо такі посилання (а в деяких місцях пункти повністю) необхідно
вилучити з метою усунення зайвого дублювання пунктів КСП в ПТЕ.
ПТЕ не враховує застосування і експлуатацію новітнього обладнання та
Західна ЕС ДП
Загальні
підходів у побудові схем розподільчих пристроїв, що застосовується у світовій
"НЕК "Укренерго" енергетиці. Наприклад, в промислово розвинутих країнах розроблені схеми та
зауваження
Лист №
від
обладнання, що за сучасної надійності обладнання не потребують застосування
Загальні

9

3

5

Ураховано

Взято до відома

1

11

12

2

3

4
роз’єднувачів у схемі – комбіновані вимикачі, що суміщають в собі функції і
вимикача і роз’єднувача (для прикладу, вимикач-роз’єднувач-заземлювач типу
DCB фірми АВВ). Такі апарати розроблені та відповідають стандарту МЕК (IEC
62271-108). Такі апарати забезпечують компактність, надійність та безпеку за
світовими стандартами, однак без видимого розриву, який вимагається ПБЕЕ в
Україні. Необхідний комплексний підхід до перегляду всіх правил.
Загальні зауваження.
1. Для адекватного розуміння тексту, необхідні визначення основних
термінів:
- Оператор Системи Передачі;
- Оператор Системи Передачі України;
- Диспетчер РДЦ;
- Оператор Системи Розподілу;
РДЦ Північного
Загальні
- Користувачі Системи Передачі.
регіону
зауваження
2. В розділі 8.6. «Енергоблоки ТЕС» присутня подвійна нумерація пунктів.
3. В світлі реогранізації НЕК і ЕЕС чи коректно вказувати "технічний
керівник ЕЕС" по тексту в пунктах 12.3.22, 12.9.5, 12.9.10 за умови
невизначеності статусу Електроенергетичних систем.
4. Виключений з тексту розділ 12.6 (в редакції 2003 року «Конденсаторні
установки»), але нумерація розділу не скорегована.
5. По тексту неодноразово зустрічається "ПО кВ", яке необхідно замінити
на "110 кВ" (наприклад п. 12.3.21, 13.3.21, табл. 12.8).
1. Вилучити із галузевого керівного документа розділ 5.3 «Персонал»,
розділ 5.12 «Охорона праці», розділ 5.13 «Пожежна безпека» в зв’язку з тим, що
реалізацію політики з комплектування енергооб’єктів кваліфікованим
персоналом, забезпечення пожежної безпеки та безпечних умов праці
Південно-Західна унормована документами більш високого рівня: законами, правилами,
Загальні
положеннями, тощо;
ЕС Лист
2. Главу 5 «Організація експлуатації» ( п.5.1.1.4, п.5.1.1.7,п.5.1.1.9,
зауваження №06/17354 від
27.04.2018
п.5.2.1.3) привести у відповідність до змін в організаційній структурі управління
ДП «НЕК «Укренерго» та змін до глави 13 «Оперативно-диспетчерське
керування» (не розроблена);
3. Звернути увагу, що ПрАТ «Укренерго» входить до технологічних
складових енерговиробництва, на яке покладено функції вищого рівня

5

Ураховано

Відхилено
Правилами враховаано
специфіку галузі

Ураховано

1

13

14

15

2

3

4
диспетчерського управління. Натомість в подальшому функції оперативного
управління покладені на диспетчера НЕК «Укренерго».

По тексту проекту Правил привести у відповідність до статті 1 законів
України «Про електроенергетику» та «Про ринок електричної енергії» терміни
«енергопостачальні компанії», «енергокомпанія» замінивши на терміни
«електроенергетичне
підприємство»,
«енергопостачальник»,
ПрАТ
«електропостачальник» або «оператор систем розподілу» в залежності від
Загальні «Київобленерго» питань, які регламентуються відповідним розділом проекту Правил.
Лист
Також, по тексту проекту Правил слова «засоби диспетчерського і
зауваження
№05/310/3216 від
технологічного
керування» замінити на слова «засоби диспетчерського і
02.05.2018
технологічного управління», та відповідне скорочення «ЗДТК» на «ЗТДУ».
Водночас звертаємо увагу на те, що у проекті Правил відсутній пункт
12.6 Розділу 12 «Конденсаторні установки», хоча у пояснювальній записці до
проекту Правил про це не зазначено.
Замінити «…розроблений відповідно до законів України…» на «…
ПАТ «Полтаваобленерго» Лист розроблений у відповідності до законів України…»
Розділ 1
№03-18/7540 від
11.05.2018
Добавити

1.2

16

1.3

17

1.4

Правила встановлюють (регламентують) основні організаційні і технічні
вимоги до безпечної, надійної та економічної експлуатації устаткування,
будівель, споруд і комунікацій об'єктів енергетики і не поширюються на
положення, визначені кодексами системи передачі, розподілу та кодексом
комерційного обліку електричної енергії.
П.1.3 розділу 1 «Сфера застосування» скоригувати «… атомних
НЕК «Укренерго» електричних станцій, гідравлічних, фотоелектричних і вітрових електричних
Лист №01/17471 станцій, …» далі за текстом.
від 02.05.2018

5

Ураховано

Відхилено

Ураховано

Південна ЕС
Лист №05/17172
від 26.04.2018

Південна ЕС

Добавити

Ураховано

Ураховано

1

2

3
Лист №05/17172
від 26.04.2018

4
п.1.4 Усі діючі в енергетичній галузі правові, керівні та нормативні
документи з питань організації та технічній експлуатації обладнання, будівель,
споруд та комунікацій об’єктів енергетики, інструкцій з експлуатації та
посадові інструкції повинні бути приведені з нормами та з вимогами цих
Правил.
Доповнити:
«Закон України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»
від 19 жовтня 2000 р. № 2064-ІІІ;
«НП 306.8.126-2006 Правила фізичного захисту ядерних установок та
ядерних матеріалів»
Текст розділу 9.8 викладено згідно ЗУ «Про фізичний захист ядерних
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел
іонізуючого випромінювання»

18

НАЕК
Доповнити:
«Енергоатом»
«СОУ-Н МПЕ 40.1.21.525:2006 Виробничі будівлі та споруди суб´єктів
Розділ 2
Лист №7088/06 від
електроенергетики. Типова інструкція з експлуатації. Частина 1. Організація
22.05.2018
експлуатації будівель та споруд»;
«СОУ НАЕК 109:2016 Эксплуатация технологического комплекса.
Моніторинг строительных конструкций АЭС. Общие положення»;
«ДСТУ-Н Б В.1-2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд
для визначення та оцінки їх технічного стану»
Документи, на які в подальшому будуть здійснюватись посилання
Доповнити:
«НП 306.1.180-2012 Умови та порядок видачі ліцензій на провадження
діяльності посадових осіб експлуатуючої організації»

5

Ураховано

1

19

20

21

2

3

ВП «Запорізька
Розділ 2.
АЕС» Лист №63Нормативні
86.1/10626 від
посилання
11.05.2018

4
Нормативно-правовий акт поширюється на всіх учасників процесу
ліцензування

5

Доповнити документ:
«НП 306.1.180-2012 Умови та порядок видачі ліцензій на провадження
діяльності посадових осіб експлуатуючої організації»

Ураховано

Нормативно-правовий акт поширюється на всіх учасників процесу
ліцензування

Розділ 2. Нормативні посилання
1. Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів повинен
містити всі діючі стандарти МЕК, державні стандарти України або нормативні
документи Міненерговугілля України, що визначають порядок експлуатації
кожного виду обладнання електричних підстанцій, а саме:
- силових трансформаторів загального призначення
(автотрансформаторів, силових трансформаторів, трансформаторів
поздовжнього і
Розділ 2.
поперечного регулювання, трансформаторів власних потреб);
Нормативні НЕК «Укренерго»
Лист
№01/17471
- реакторів (шунтуючих, дугогасильних, струмообмежуючих);
посилання
від 02.05.2018
- вимикачів (елегазових, вакуумних, маломасляних, масляних бакових,
повітряних);
- вимірювальних трансформаторів;
- роз’єднувачів;
- обмежувачів перенапруги;
- ізоляторів;
- ВЧ-загороджувачів і конденсаторів зв'язку;
- акумуляторних батарей;
- і т.д.
Виключити
терміни з проекту:
ВП «Запорізька
Розділ 3.
АЕС» Лист №63Терміни і
«Адміністративно-технічний персонал
86.1/10626 від
визначення
11.05.2018
Оперативно-виробничий персонал

Взято до відома

Ураховано частково
Див визначення

1

22

23

24

2

Розділ 3.
Терміни і
визначення

3.51

3.54

3

4

Оперативно-ремонтний персонал»
Дані терміни використовуються в Правилах в розділі 5.3 та інших розділах.
Відсутнє чітке визначення зазначених термінів, необхідно виключити
посилання на ці терміни в Правилах
По відношенню до попередньої редакції ПТЕ нові Правила повинні містити
Західна ЕС ДП
значно ширший об’єм розділу «Терміни і визначення» (розділ відсутній для
"НЕК
"Укренерго" розгляду).
Лист №
від
Викласти у редакції:
Пусковий комплекс – визначена проектною документацією частина
НАЕК
комплексу (будови) або його черги чи відокремлена частина будинку, будівлі,
«Енергоатом»
споруди, введення в експлуатацію яких частково забезпечує випуск продукції або
Лист №7088/06
надання послуг, безпечну експлуатацію та самостійне функціонування
від 22.05.2018

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06
від 22.05.2018

п. 3.20 – ДБН А.2.2-3:2014
Викласти у редакції:
«Реконструкція – перебудова введеного в експлуатацію в установленому
порядку об'єкта будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмірів
та/або функціонального призначення, внаслідок чого відбувається зміна
основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність
тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його технікоекономічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов
експлуатації та якості послуг.
Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів
несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт
експлуатації об'єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності)»

5

Ураховано

Ураховано

Ураховано

п. 3.21 – ДБН А.2.2-3:2014

25

3.59

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06
від 22.05.2018

Викласти у редакції:
Станція теплопостачання – комплекс теплофікаційного обладнання
(парових, водогрійних, пароводогрійних котлів, теплообмінників, насосів тощо),
що є джерелом теплопостачання

Ураховано

1

26

27

28

29

30

31

2

3

3.62

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06
від 22.05.2018

Розділ 4

Розділ 3

Розділ 5

Розділ 5

5.1.1.2,
абз. 2

ПАТ «Полтаваобленерго» Лист
№03-18/7540 від
11.05.2018

ПАТ
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
Південно-Західна
ЕС Лист
№06/17354 від
27.04.2018
ПАТ
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
ПрАТ
«Київобленерго»
Лист
№05/310/3216 від
02.05.2018

4
Існуючий термін неповно відображає перелік обладнання
Викласти у редакції:
Теплоцентраль – енергооб’єкт, що складається з одного або кількох
джерел теплопостачання, магістральних та розподільчих теплових мереж.
Існуючий термін некоректно відображає перелік обладнання
теплоцентралі, дублюючи термін «Станція теплопостачання»
Додати визначення
- РТП – розподільча трансформаторна підстанція (електроустановка
призначена не тільки для прийому та розподілу електроенергії, а і для її
трансформації).
- ПЛІ – повітряна лінія із ізольованим проводом.
- ПЛЗ – повітряна лінія із захищеним проводом.
- СТП – стовбова трансформаторна підстанція.

5
Ураховано

Ураховано

В розділі 3 надати визначення термінів: «капітальний ремонт»,
«реконструкція», «модернізація», «технічне переоснащення»
Ввести термін «аварійний запас запасних частин, обладнання та матеріалів»
та доповнити пункт 5.6.1.29 цим терміном

Ураховано

Розглянути можливість главу 5 доповнити розділом «Обладнання
відеоспостереження»
(охоронне
відеоспостереження,
технологічне
відеоспостереження).

Взято до відома

В розділі 5 «Організація експлуатації» в пунктах: 5.1.1.4; 5.1.2.4; 5.2.1.1;
5.2.1.2; 5.2.1.3; 5.2.1.9; 5.2.1.10; 5.2.1.11; 5.6.1.6; 5.11.2.10; 5.11.2.12 в переліку
гідравлічних електростанцій присутня тільки ГЕС, пропонуємо в перелік додати
також ГАЕС

Ураховано

Державне регулювання ринку електричної енергії здійснює Регулятор
(Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг) у межах повноважень, визначених Законом України
«Про ринок електричної енергії», Законом України «Про Національну комісію,

Ураховано

1

2

3

4
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» та іншими актами законодавства.

5

Технологічними складовими енерговиробництва є:
- Державне підприємство Національна енергетична компанія (НЕК)
«Укренерго» з електроенергетичними системами (ЕЕС) і ремонтноексплуатаційними центрами (РЕЦ), які входять до його складу;
- оператор систем передачі;
Приватне акціонерне товариство «Укренерго» ПрАТ «Укренерго»
виключити. Підприємство на сьогодні не створене, що суперечить вимогам
ДСТУ 1.2:2015

Ураховано

- оператор ринку;
Закон України «Про ринок електричної енергії»

32

5.1.1.4,
абз. 1

ПрАТ
«Київобленерго»
Лист
- виробники електричної енергії, у тому числі виробники електричної
№05/310/3216 від
енергії з альтернативних джерел енергії;
02.05.2018
Закон України «Про ринок електричної енергії»
- електропостачальники;
- теплові електроцентралі (ТЕЦ);
- магістральні теплові мережі з підключеними до них станціями
теплопостачання, теплоцентралями, котельнями – джерелами теплопостачання
(ДТ);
- єдина централізована диспетчерська система оперативно-технологічного
управління виробництвом, передачею і розподілом електроенергії.
Закон України «Про ринок електричної енергії»

1

2

33

5.1.1.8

34

5.1.1.9

3

4
Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці здійснює центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду
(контролю) в галузі електроенергетики, діяльність якого спрямовується та
координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра згідно
Північна ЕС Лист із законодавством (Державна інспекція з енергетичного нагляду України), а
№07/17357 від
також органи, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сферах: ядерної та
27.04.2018
радіаційної безпеки, пожежної безпеки, промислової безпеки та охорони праці,
екології, водних ресурсів, санітарного стану об'єктів електроенергетики,
метрологічного забезпечення виробництва в порядку, визначеному
законодавством.
п.5.1.1.9 представити в такій редакції:
"Організацію
завдання
алгоритму
роботи,
функціонування,
параметризації та експлуатації пристроїв релейного захисту, автоматики та
електроавтоматики, протиаварійної автоматики і режимної автоматики –
далі (РЗА і ПА) всіх суб’єктів і об’єктів енергетики, незалежно від їхньої
відомчої належності і форм власності, здійснюють служби (відділи) релейного
захисту та автоматикі (РЗА), електротехнічні лабораторії (ЕТЛ) чи інші
структурні підрозділи, що входять до складу суб'єктів і об’єктів енергетики що мають трирівневу оперативну підпорядкованість:
РДЦ Південного
А) перший рівень – підрозділи "НЕК "Укренерго", що відповідають за
регіону
розрахунки параметрів, завдання алгоритму роботи, функціонування,
Лист № 01-3/16358
параметризації та експлуатації пристроїв РЗА і ПА основної мережі ОЕС
від 20.04.2018
України і зв’язків з енергооб’єднаннями сусідніх держав, що перебувають в
оперативному управлінні та віданні диспетчера "НЕК "Укренерго";
Б) другий рівень – оперативно-розрахункові підрозділи РЗА і ПА РДЦ, які
організовують завдання алгоритму роботи, функціонування, параметризації
пристроїв РЗА і ПА:
- електричної мережі 220 кВ і вище свого регіону, що знаходяться в
оперативному управлінні диспетчерів РДЦ;
- кільцевих (транзитних) зв'язків 110 (154) кВ;
- головної схеми атомних, теплових і гідравлічних електростанцій;

5
Ураховано

Ураховано

1

35

2

5.1.1.9

3

ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від

4
В) третій рівень – підрозділи експлуатації релейного захисту та
автоматики регіональних ЕЕС "НЕК "Укренерго", підрозділи РЗА енергокомпаній
(енергопостачальних компаній, мережних підприємств, електростанцій, тощо),
які організовують і експлуатують пристрої РЗА магістральних мереж ОЕС
України, розподільчих мереж, атомних, теплових, гідравлічних, вітрових
електростанцій і блок-станцій".
Організацію експлуатації пристроїв релейного захисту й автоматики
(електроавтоматики, протиаварійної і режимної автоматики – далі пристроїв
РЗА) всіх суб'єктів і об'єктів енергетики, незалежно від їхньої відомчої
належності і форм власності, здійснюють відділи (служби) РЗА, електротехнічні
лабораторії (ЕТЛ) чи інші структурні формування, що входять до складу
суб'єктів і об'єктів енергетики – далі служби РЗА, що мають трирівневу
оперативну підпорядкованість:
а) перший рівень - відділ розрахунків параметрів релейного захисту та
протиаврійної автоматики та відділ експлуатації релейного захисту та
автоматики «НЕК «Укренерго», які організовують експлуатацію пристроїв РЗА
основної мережі України і зв'язків з енергооб’єднаннями сусідніх держав, що
знаходяться в оперативному керуванні і віданні диспетчера «НЕК «Укренерго»;
б) другий рівень – оперативно-розрахункові відділи регіональних
диспетчерських центрів (далі РДЦ) «НЕК «Укренерго», які організовують
експлуатацію пристроїв РЗА:
- електричної мережі 220 кВ і вище свого регіону, що знаходиться в
керуванні і віданні диспетчерів регіональних диспетчерських центрів;
- кільцевих (транзитних) зв'язків 110 (154) кВ;
- головної схеми атомних, теплових і гідравлічних електростанцій;
в) третій рівень – відділи експлуатації релейного захисту та автоматики
регіональних ЕЕС «НЕК «Укренерго», служби РЗА енергокомпаній
(енергопостачальних компаній, мережних підприємств, електростанцій, тощо),
які організовують і експлуатують пристрої РЗА магістральних мереж ОЕС
України, розподільчих мереж, атомних, теплових, гідравлічних, вітрових
електростанцій і блок-станцій.

5

Ураховано

1

36

36 а

2

5.1.1.10

3

4
Основні функції, розподіл обов'язків, організація взаємодії і функціональні
взаємини служб РЗА всіх рівнів регламентуються положеннями про служби РЗА
цих рівнів, які повинні бути розроблені на підставі типових положень і погоджені
службами РЗА вищого рівня.
На об’єктах електроенергетики, де обслуговування пристроїв РЗА
виконуются спеціалізаваними організаціями за договором, замість служби
РЗА може бути назначена відповідальна осба за експлуатацію РЗА.
Особа відповідальна за експлуатацію РЗА призначається технчним
керівником.

Альтернативное и компромисное предложение по формулировке пункта
из-за того что ранее не приняли правки.
В теперешній час з’являється велика кількітсть малих об’єктів енерегетики
(невеликі станції ВДЕ, наприклад) де створення підрозділів РЗА не доцільне
(невилика кількіть персоналу, мала кількість обладнання та інше). Тому, для
організації якістної експлуатації РЗА, пропонується призначати особу, яка буде
ідповідати за своечасне та якісне облуговування РЗА, надання звітів та інше.
…з обслуговування устаткування, автоматизованих систем, будівель,
Північна ЕС Лист
№07/17357 від споруд і комунікацій.
27.04.2018

5.1.1.10

На кожному об’єкті електроенергетики, відповідно до положення про
Державна інспекція
структурні підрозділи, затвердженого керівником об’єкта електроенергетики,
з експлуатації
повинні бути
електричних
розподілені границі і функції, відповідальність
між структурними
станцій і мереж
підрозділами (цехами, дільницями, лабораторіями, службами, а також між
Лист від 05.05.2018
ремонтним і оперативним персоналом одного підрозділу (цеху, дільниці,
№83
лабораторії, служби) з обслуговування устаткування, будівель, споруд і комунікацій

5.1.1.11

РДЦ Південного
регіону
"Загальне оперативно-технологічне управління енергооб’єктом
Лист № 01-3/16358 здійснюється черговим диспетчером енергокомпанії, до складу якої
від 20.04.2018

п.5.1.1.11 представити в такій редакції:

37

входить

енергооб’єкт,

або

начальником

зміни

електростанції;

5

Ураховано

Ураховано

Ураховано

1

2

3

4

5

оперативне обслуговування обладнання здійснюється черговим
персоналом підстанції, розподільчих установок, цехів, служб,
лабораторій."

38

39

Державне регулювання ринку електричної енергії здійснює Регулятор у
ПрАТ
межах повноважень, визначених Законом «Про ринок електричної енергії» та
«Київобленерго» іншими актами законодавства.
5.1.2.1, абз.2
Лист
Виключити
№05/310/3216 від
02.05.2018
Дублює положення абз.2 пп.5.1.1.2 пп.5.1.1 п.5.1 розділу 5 проекту Правил

Ураховано

Привести у відповідність до постанови КМУ від 14.02.2018 № 77 та
статті 9 Закону України «Про ринок електричної енергії»
Слово «споживач» у відповідному відмінку виключити.

Ураховано

Основні завдання Держенергонагляду визначені Положенням про
Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затвердженим постановою
ПрАТ
КМУ від 14.02.2018 № 77 та статтею 9 Закону України «Про ринок електричної
«Київобленерго» енергії».
5.1.2.1, абз.4
Лист
Відповідно до підпункту 2) пункту 4 вищевказаної постанови КМУ:
№05/310/3216 від
«Держенергонагляд…. -здійснює державний енергетичний нагляд за:
02.05.2018
електричними установками і мережами учасників ринку (крім споживачів);
дотриманням учасниками ринку (крім споживачів) вимог правил та інших
нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічної
експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних
установок і мереж.
Перелік р) викласти у такій редакції:
«р) дотримання вимог законів України, нормативно-правових актів, НТД і

40

5.1.2.2

НАЕК
«Енергоатом»
НД»
Лист №7088/06 від
Оскільки в галузі діє пріоритет безпеки над економічними факторами
22.05.2018
пропонуємо змінити порядок підпунктів, а саме позначення переліку р)
змінити на а)

Закон нормативноправовий акт

1

41

42

43

44

2

3
4
ПАТ
п. 5.1.2.2 перепрацювати у зв’язку з ринковими відносинами в
«Укргідроенерго» електроенергетиці
5.1.2.2
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
ПрАТ
Виключити
«Київобленерго»
5.1.2.2, ж)
Лист
№05/310/3216 від
02.05.2018
В цьому пункті дотримання культури безпеки вимагається тільки від
працівників АЕС. Суперечить п. 5.3.1.5, в якому зазначено, що на всіх
підприємствах, що здійснюють діяльність в енергетиці, повинна формуватись
культура безпеки.
Маркер 9 викласти у редакції:
«дотримання і підвищення культури експлуатації та культури безпеки».
НАЕК
Абзац 2 викласти у редакції:
«Енергоатом»
5.1.2.4
Крім того, для працівників експлуатуючої організації АЕС і працівників
Лист №7088/06 від
АЕС, а також працівників підприємств і організацій, які надають послуги АЕС з
22.05.2018
проектування, будівництва, монтажу, налагодження, досліджень, випробувань,
діагностики, ремонту є обов´язковим дотриманням меж і умов безпечної
експлуатації систем і устаткування, правил та норм з ядерної і радіаційної
безпеки

5.1.2.4

Приведення у відповідність п. 5.1.2.4 та 5.3.1.5
Крім того, для працівників експлуатуючої організації АЕС і працівників
АЕС, а також працівників підприємств і організацій, які надають послуги АЕС з
ВП «Запорізька проектування, будівництва, монтажу, налагодження, досліджень, випробувань,
АЕС» Лист №63- діагностики, ремонту є обов'язковим дотримання меж і умов безпечної
86.1/10626 від
експлуатації систем і устаткування, правил та норм з ядерної і радіаційної
11.05.2018
безпеки, культури безпеки

5
Взято до відома

Ураховано

Ураховано

Ураховано

1

45

46

47

48

2

3

4
Понятие культура безопасности относится только к атомной
энергетике, смотрите INSAG-3 «Основные принципы безопасности атомных
станций» (серия безопасности №75, МАГАТЭ, Вена 1988 г.), а так же п. 9.1.4.1
ГКД 34.20.507-2003
- дотримання вимог законів України «Про охорону навколишнього
природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля» та НТД, що
стосуються зменшення шкідливого впливу енерговиробництва на людей і
навколишнє середовище;

ПрАТ
«Київобленерго»
5.1.2.4, абз.1
Лист
Відповідно до частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу
№05/310/3216 від
на довкілля» до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які
02.05.2018
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля
відносяться,
зокрема,
інфраструктурні
проекти
будівництва
ліній
електропередачі (повітряні та кабельні) напругою 110 кВ та більше.
В п.5.1.2.4 у перелік електростанцій додати: "ТЕЦ, ГАЕС, та інші ВДЕ".
РДЦ Південного
регіону
5.1.2.4
Лист № 01-3/16358
від 20.04.2018
порядок і види інструктажів, навчання, а також форми і терміни перевірки
Північна ЕС Лист
5.1.3.9 е)
№07/17357 від знань посадових осіб та осіб, що виконують роботи з підвищеною пожежною
небезпекою з питань пожежної безпеки визначені НАПБ В.01.034-2005/111
27.04.2018

5.2.1.1

Викласти у такій редакції:
«Повністю закінчені будівництвом ТЕС, АЕС, ГЕС, ВЕС, СЕС, ДТ, об'єкти
електричних і теплових мереж, а також залежно від складності об'єкта
НАЕК
електроенергетики – їхні черги і пускові комплекси, повинні бути прийняті в
«Енергоатом»
експлуатацію згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної
Лист №7088/06 від
діяльності» та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
22.05.2018
об’єктів, затвердженого постановою КМУ від 13.04.11 № 461, вимоги яких
поширюються також на приймання в експлуатацію об'єктів електроенергетики
після розширення, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення»

5

Ураховавно

Ураховано

Такого пункта немає

Ураховано

1

2

49

5.2.1.1

5.2.1.2 –
50

51

52

53

54

55

5.2.2.22

5.2.1.2

5.2.1.2

5.2.1.3

5.2.1.3

5.2.1.3

3
РДЦ Південного
регіону
Лист № 01-3/16358
від 20.04.2018

4
В п.5.2.1.1 у перелік електростанцій додати: "ТЕЦ, ГАЕС, та інші ВДЕ".

5
Ураховано

В нормативних посиланнях є посилання на постанову КМУ від
НАЕК
13.04.2011р., але п.5.2 розроблений без врахування вимог Порядку прийняття в
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою
КМУ від 13.04.11 № 461
22.05.2018
В п.5.2.1.2 у перелік електростанцій додати: "СЕС, ТЕЦ, ГАЕС, ДТ, та інші
РДЦ Південного
регіону
ВДЕ".
Лист № 01-3/16358
від 20.04.2018
Приймання в експлуатацію ТЕС, АЕС, ГЕС, ВЕС, СЕС, їхніх черг,
пускових комплексів та інших об'єктів електроенергетики здійснюється
відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю в
ТОВ «ВІНД
обсязі пускового комплексу, представленого генеральним проектувальником.
ПАУЕР»
Лист №
від
Експлуатація ТЕС, АЕС, ГЕС, ВЕС, СЕС, їхніх черг, пускових комплексів
та інших об'єктів електроенергетики не прийнятих в експлуатацію забороняється.
У тексті втрачено СЕС
Другий абзац маркери 5, 6 вилучити
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
Особливості пускового комплексу наведено у пункті 5.2.2.2
22.05.2018
ПАТ
п. 5.2.1.3, у 4 абзаці з кінця пункту вилучити: « …у кабельних спорудах –
«Укргідроенерго» до укладання кабелів», оскільки сигналізація теж прокладається кабелями
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
5.2.1.3 Пусковий комплекс або черга будівництва повинні включати в
ПАТ
«Центренерго» себе частину повного проектного обсягу об'єкта електроенергетики, яка
Лист №1591 від складається із сукупності споруд і об'єктів, що стосуються певних
27.04.2018
енергоустановок або об'єкта електроенергетики в цілому на завершальному етапі

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

1

2

3

4
будівництва (без прив'язки до конкретних енергоустановок), і яка
забезпечуватиме нормальну експлуатацію з заданими параметрами. До його
складу повинно входити: - устаткування (у тому числі устаткування для
можливості забезпечення власних потреб ТЕС на випадок її повного
знеструмлення); - споруди, будівлі (або їхні частини) основного виробничого,
підсобно-виробничого, допоміжного, побутового, транспортного, ремонтного і
складського призначення; - засоби диспетчерсько-технологічного керування
(ЗДТК); - засоби зв'язку, інженерні комунікації, очисні споруди, упорядкована
територія, пункти харчування, медпункти.
Пусковий комплекс або черга будівництва повинні забезпечити:
- виробництво і відпуск електричної енергії і/або тепла споживачам;
- проведення в необхідних обсягах технічного обслуговування і ремонту
устаткування і систем (згідно з вимогами НД);
- нормативні санітарно-побутові умови і безпеку працівників;
- пожежну безпеку;
- радіаційний захист і безпеку персоналу (для АЕС);
- ядерну безпеку (для АЕС);
- захист від забруднень навколишнього середовища;
- перепуск суден і риби через судноперепускні і рибоперепускні пристрої
на ГЕС.
Із складу пускових комплексів не повинні виключатися будівлі та споруди
санітарно- побутового призначення, а також ті, що передбачені для створення
безпечних умов життєдіяльності. До початку основних будівельних робіт на
будові має бути забезпечене протипожежне водопостачання від пожежних
гідрантів на водогінній мережі або з резервуарів (водойм). Внутрішній
протипожежний водогін та автоматичні системи пожежогасіння, передбачені
проектом, необхідно монтувати одночасно із зведенням об'єкта. Протипожежний
водогін повинен уводитися в дію до початку опоряджувальних робіт, а
автоматичні системи пожежогасіння й сигналізації – до моменту
пусконалагоджувальних робіт (у кабельних спорудах – до укладання кабелів).
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57 а

57 б
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5.2.1.3

РДЦ Південного
регіону
Лист № 01-3/16358
від 20.04.2018

5.2.1.3

Південна ЕС
Лист №05/17172
від 26.04.2018

5.2.1.4

5.2.1.5

Державна інспекція
з експлуатації
електричних
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018
№83
Державна інспекція
з експлуатації
електричних
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018
№83

4
Пожежні депо, передбачені проектом, повинні зводитись у першу чергу
будівництва. Використання будівлі депо під інші потреби забороняється.
Проектна документація на пусковий комплекс або чергу будівництва
розробляється генеральним проектувальником в установлені терміни на підставі
завдання на проектування, складеного згідно з ДБН А.2.2-3 та затверджується
згідно з «Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх
експертизи», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11
травня 2011 р. № 560. Пусковий комплекс або черга будівництва системного і
міжсистемного значення узгоджується з відповідною диспетчерською службою
НЕК «Укренерго» і затверджується в установленому порядку.
Згідно з ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на
будівництво»
В п.5.2.1.3 у перелік електростанцій додати: "ТЕС, АЕС, ГЕС, ГАЕС, ВЕС,
СЕС, ДТ, та інші ВДЕ".

5

Ураховано

Доповнити
…Системами безпеки (відеоспостереження території, охоронної
сигналізації периметру та приміщень, контролю управління доступу, інженернотехнічні засоби охорони типу «Егоза»). …

Ураховано

Доповнити пункт: Під час монтажу устаткування, будівництва будівель і
споруд повинні бути
проведені проміжні приймання вузлів устаткування і споруд, у тому числі
прихованих робіт по програмам затвержденим технічним керівником енергообєкту
погодженими з виготовлювачами

Ураховано

Доповнити пункт: Перед прийманням в експлуатацію енергооб'єкта (пускового
комплексу)
повинні бути проведені:
- індивідуальні випробування устаткування і функціональні випробування
окремих систем;
- пробний пуск основного і допоміжного устаткування;

Ураховано

п.5.2.4
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- комплексне опробування устаткування згідно розроблених програм.

58

59
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5.2.1.6

5.2.1.6

5.2.1.7

5.2.1.8

Другий абзац викласти в редакції:
«Перед індивідуальними і функціональними випробуваннями повинно
бути перевірене виконання: вимог і положень даних Правил, Державних
НАЕК
будівельних норм, стандартів, норм технологічного проектування, правил
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від державного регулювання і нагляду, правил улаштування електроустановок,
22.05.2018
правил охорони праці і промислової санітарії, правил і норм з ядерної та
радіаційної безпеки (для АЕС), правил вибухо- і пожежобезпеки, вказівок
заводів-виробників, інструкцій з монтажу устаткування тощо.»
п.5.2.1.6 в останньому реченні додати сполучник «та»: Перед початком
проведення пусконалагоджувальних робіт (до приймання напруги в системи
енергопостачання устатковання) установлюється експлуатаційний режим і
ПрАТ
«Львівобленерго» обслуговування експлуатаційним та оперативним персоналом.
п.5.2.1.6 «підрядчик» замінити на «підрядник». «Устаткування» замінити
Лист №131-2678
на «устатковання» в усьому тексті документа. Устаткування - це процес, дія за
від 27.04.2018
значенням устатковувати; устатковання - це сукупність механізмів приладів,
пристроїв і т. ін., необхідних для чого-небудь; обладнання.
Дефекти і недоробки, допущені під час проектування, будівництва і
Північна ЕС Лист монтажу, а також дефекти устаткування, виявлені в процесі індивідуальних і
№07/17357 від функціональних випробувань, повинні бути усунені проектними, будівельними,
27.04.2018
монтажними організаціями і заводами-виробниками до початку комплексного
опробування.
п.5.2.1.8 слово «роботоздатність» замінити на «роботоспроможність».
ПрАТ
«Львівобленерго»
Лист №131-2678
від 27.04.2018

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Відхилено
Спроможний – здатний
до чогось (Словник)
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5.2.1.8
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5.2.1.9

5.2.1.9

5.2.1.10

5.2.1.10
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В п.5.2.1.8 у перелік електростанцій додати: "ТЕЦ, АЕС, ГЕС, ГАЕС, ВЕС,
РДЦ Південного
регіону
СЕС, ДТ, та інші ВДЕ".
Лист № 01-3/16358
від 20.04.2018
В п.5.2.1.9 у перелік електростанцій додати: "ТЕЦ, АЕС, ГАЕС, СЕС, та
РДЦ Південного
регіону
інші ВДЕ".
Лист № 01-3/16358
від 20.04.2018
Комплексне опробування устаткування (пускового комплексу)ТЕС, ГЕС,
ВЕС, СЕС, ДТ повинен проводити замовник із залученням представників
будівельних, монтажних і налагоджувальних організацій. Під час комплексного
опробування повинна бути перевірена сумісна робота основних агрегатів і всього
допоміжного устаткування під навантаженням.
Початком комплексного опробування енергоустановки вважається момент
включення її в мережу або під навантаження.
ТОВ «ВІНД
Забороняється комплексне опробування за схемами, не передбаченими
ПАУЕР»
Лист №
від
проектом, а також без передбачених проектом очисних споруд, в тому числі
очищення димових газів.
Під час комплексного опробування повинні бути включені у повному обсязі
передбачені проектом ЗВТ, блокування, пристрої сигналізації і дистанційного
керування, захисти й автоматичні регулятори, які не потребують режимного
налагодження.
У тексті втрачено СЕС
В п.5.2.1.10 у перелік електростанцій додати: "ТЕЦ, АЕС, ГАЕС, та інші
РДЦ Південного
ВДЕ".
регіону
Лист № 01-3/16358
В п.5.2.1.10 після "швидкістю вітру для ВЕС" додати наступне:
від 20.04.2018
"інтенсивністю сонячного випромінення для СЕС".
…для ВЕС – не менше п’яти. Для ВЕС також повинна бути перевірена
ТОВ «ВІНД
система автоматичного керування вітровими електроустановками (ВЕУ). Також
ПАУЕР»
мають бути перевірені електричні та технологічні захисти ВЕУ відповідно
Лист №
від
до вимог виробника та діючих НТД.
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Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано
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5.2.1.11

РДЦ Південного
регіону
Лист № 01-3/16358
від 20.04.2018

5.2.1.11

ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від

5.2.1.15

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

5.2.1.15

4
Перефразувати.
1. Не конкретизовано, про що йдеться «підвищення частоти обертання»
- генератору чи лопатей?
2. Також пропонуємо обсяг випробувань при запуску ВЕУ виконувати згіно
вимогам виробника та погоджувати його в программі пуско-налагоджавальних
робіт.
В п.5.2.1.11 після "швидкістю вітру для ВЕС" додати наступне:
"інтенсивністю сонячного випромінення для СЕС".
Якщо комплексне опробування не може бути проведене на основному
паливі з номінальним навантаженням і проектними параметрами пари для ТЕС і
ДТ; проектною температурою продуктів згорання для ГТУ; проектними напорі і
витраті води для ГЕС; швидкістю вітру для ВЕС, не достатньою інсоляцією для
СЕС, або якщо навантаження для підстанції і ліній електропередачи чи
параметри теплоносія для теплових мереж не можуть бути досягнуті через будьякі причини, не пов'язані з невиконанням робіт, передбачених пусковим
комплексом, – рішення провести комплексне опробування на резервному паливі,
а також параметри навантаження встановлюються комісією, призначеною
керівником енергооб'єкта, і обумовлюються в акті готовності до експлуатації
пускового комплексу.
Доповнено СЕС.
Доповнити останнім абзацем:
Тривалість періоду дослідної експлуатації функціонально-технологічних
вузлів АЕС не менше 1 року

Терміни виводу енергоблока у ППР
Доповнити:
ВП «Запорізька
Тривалість періоду дослідної експлуатації функціонально-технологічних
АЕС» Лист №63- вузлів АЕС не менше 1 року
86.1/10626 від
11.05.2018
Терміни виводу енергоблока у ППР
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Ураховано
У редакції див. п.67
Зводу

Ураховано

Ураховано
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Маркер 4 замінити слово «учбово» та абревіатуру «УТЦ» на
- навчально-тренувальні пункти (НТП) або навчально-тренувальні
НАЕК
центри (НТЦ)
«Енергоатом»
Додати новий маркер у такій редакції:
Лист №7088/06 від
«-зовнішні і внутрішні кризові центри.»
22.05.2018
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
ВП «Запорізька
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
11.05.2018

Згідно з правописом
Вилучити

5
Ураховано

Ураховано

Повторює положення пункту 5.2.2.2
Исключить

Ураховано

В кратком изложении повторяет предыдущий пункт 5.2.2.2

Викласти у такій редакції:
«Дефекти і недоробки, допущені під час будівництва і монтажу, а також
дефекти
устаткування, виявлені в процесі передпускових налагоджувальних
НАЕК
робіт,
фізичного
і енергетичного пусків енергоблока АЕС, повинні бути усунені
«Енергоатом»
будівельними,
монтажними
організаціями та заводами-виробниками до початку
Лист №7088/06 від
наступного етапу. Якщо виявлені дефекти (недоробки) призводять до порушень
22.05.2018
вимог чинних НД щодо безпеки в атомній енергетиці, то устаткування, системи
чи енергоблок АЕС повинні бути переведені у підкритичний стан до усунення
виявлених дефектів і недоробок.»
Исключить редакцию: «- перевірено готовність системи радіаційного
ВП «Запорізька
контролю;»
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
Системы радиационного контроля уже введены в действие в этом же пункте
11.05.2018
выше
Викласти у такій редакції:
НАЕК
«Персонал енергооб'єкта – це усі працівники підприємства, організації або
«Енергоатом»
установи енергетики, які забезпечують процеси, пов'язані з виробництвом,
Лист №7088/06 від
передачею і постачанням електричної та теплової енергії, а також забезпечують
22.05.2018
нормальні умови функціонування енергооб'єкта і обслуговують його колектив.

Ураховано

Ураховано

Ураховано із
поправками
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Персонал енергооб'єкта складається з таких категорій працівників:
керівники, спеціалісти, службовці і робітники.
Залежно від виду діяльності персонал енергооб’єкту, який забезпечує
процеси, пов'язані з виробництвом, передачею і постачанням електричної та
теплової енергії, поділяється на адміністративно-технічний, оперативний,
оперативно-виробничий, виробничий і невиробничий.
За участю у виробничому процесі персонал поділяється на дві групи:
виробничий
(промислово-виробничий)
персонал – персонал
підрозділів, що здійснюють і забезпечують процеси, пов’язані з
виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії.
- невиробничий (непромисловий) персонал, який забезпечує необхідні
умови функціонування об’єктів і підрозділів енергооб’єкта, діяльності її
колективу, але не виконує роботи, пов’язані з виробництвом, передачею та
постачаням електричної та теплової енергії.
За відношенням до процесу ліцензування окремих видів діяльності
персонал поділяється на ліцензований і неліцензований.»

Згідно з класифікатором професій ДК 003:2010
Другий абзац викласти в редакції:
«Персонал енергооб'єкта складається з таких категорій працівників:
керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці і робітники.
Залежно від виду діяльності персонал енергооб’єкту поділяється на
виробничий і невиробничий.
Персонал, який забезпечує процеси, пов’язані з виробництвом, передачею і
ВП «Запорізька
АЕС» Лист №63- постачанням електричної та теплової енергії, є виробничим персоналом.
86.1/10626 від
Персонал, який забезпечує нормальні умови функціонування енергооб'єкта
11.05.2018
і обслуговує його колектив, є невиробничим персоналом.
За відношенням до процесу ліцензування окремих видів діяльності
персонал поділяється на ліцензований і неліцензований.»
Класифікатор професій ДК 003:2010
Третій абзац викласти в редакції:
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Ураховано із
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«Залежно від виду діяльності персонал енергооб'єкту, який забезпечує
процеси, пов'язані з виробництвом, передачею і постачанням електричної та
теплової енергії, поділяється на адміністративно-технічний, оперативний,
оперативно-виробничий.»

5

Не змішувати в одному реченні класифікацію персоналу по виду діяльності
і по відношенню до виробництва
Четвертий абзац викласти в редакції:
«За участю у виробничому процесі персонал поділяється на дві групи:
 виробничий (промислово-виробничий) персонал - персонал підрозділів,
що здійснюють і забезпечують процеси, пов'язані з виробництвом, передачею та
постачанням електричної і теплової енергії;
 невиробничий (непромисловий) персонал, який забезпечує необхідні
умови функціонування об'єктів і підрозділів енергооб'єкта, діяльності її
колективу, але не виконує роботи, пов'язані з виробництвом, передачею та
постачанням електричної і теплової енергії.»
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79

5.3.1.3

5.3.1.4

Не змішувати в одному реченні класифікацію персоналу по виду діяльності
і по відношенню до виробництва
ПрАТ
п.5.3.1.3 вжито русизм «учбових». Пропонується по всьому тексту
«Львівобленерго» документа слово «учбових» замінити на «навчальних».
Лист №131-2678
від 27.04.2018
Маркер 2 замінити словосполучення «учбово-виробничу» на «навчальновиробничу»
Згідно з правописом
НАЕК
Після шостого маркера додати новий такого змісту:
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
«-підтримують і розвивають наставництво для професійного становлення
22.05.2018
молодих працівників, формують кадровий резерв;»
Згідно п.5.3.2.5 цих Правил формування кадрового резерву – це
обов’язкова форма роботи з персоналом

Ураховано у розділі 5.3.

Ураховано

1

2

80

5.3.1.4
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5.3.1.6
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ВП «Запорізька
Після шостого маркера додати новий такого змісту:
АЕС» Лист №63«-підтримують і розвивають наставництво для професійного становлення молодих
86.1/10626 від
працівників, формують кадровий резерв;»
11.05.2018
Викласти у такій редакції:
«Персонал енергооб'єктів зобов'язаний знати вимоги посадових
інструкцій та інших НПА щодо обсягу знань та вмінь за посадою, професією,
роботою, проходити спеціальну підготовку, перепідготовку, підтримання і
підвищення кваліфікації, перевірку знань (атестацію), а для окремих видів
діяльності – і ліцензування.
Допуск до роботи працівників, які забезпечують виробничі процеси в
електроенергетиці, але не пройшли підготовки і перевірки знань, а для окремих
посад і ліцензування, забороняється. Переліки таких спеціальностей і посад
затверджуються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.
Персонал енергооб'єктів повинен знати про характер і міру впливу їхньої
діяльності на безпеку експлуатації енергооб'єкта і енергетичну безпеку в цілому.
НАЕК
Він повинен повністю усвідомлювати ті наслідки, до яких може призвести
«Енергоатом»
недотримання або не чітке виконання інструкцій, норм і правил технічної
Лист №7088/06 від
експлуатації, ядерної та радіаційної та екологічної безпеки, виробничих і
22.05.2018
посадових інструкцій, технологічного регламенту безпечної експлуатації (для
АЕС).»
1)Згідно п.5.3.2.5 цих Правил перевірка знань та атестація – це різні,
окремі форми роботи з персоналом
2)«Положенню про професійне навчання кадрів на виробництві» (наказ
Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства освіти і науки від 26
березня 2001 року № 127/151, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 6
квітня 2001 року за №315/5506);
В першому абзаці пропонується вилучити слово друге «щодо», тому що
перепідготовка, підтримання кваліфікації, підвищення кваліфікації це окремі
види діяльності.
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В першому і другому абзаці пропонується вилучити слово «спеціальна» тому
що спеціальна підготовка входить в підготовку на посаду
Див.п.п. 7.2, 7.3 ДСТУ ISO 14001:2015
Викласти в новій редакції:
«Персонал енергооб'єктів зобов'язаний знати вимоги посадових інструкцій
та інших НПА щодо обсягу знань та вмінь за посадою, професією, роботою,
проходити підготовку, перепідготовку, підтримання і підвищення кваліфікації,
перевірку знань, атестацію, а для окремих видів діяльності — і ліцензування.
Допуск до роботи працівників, які забезпечують виробничі процеси в
електроенергетиці, але не пройшли підготовки і перевірки знань, а для окремих
посад і ліцензування, забороняється. Переліки таких спеціальностей і посад
затверджуються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.»
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Ураховано із
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ВП «Запорізька
1)Згідно п.5.3.2.5 цих Правил перевірка знань та атестація – це різні,
АЕС» Лист №63окремі форми роботи з персоналом
86.1/10626 від
2)«Положенню про професійне навчання кадрів на виробництві» (наказ
11.05.2018
Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства освіти і науки від 26
березня 2001 року № 127/151, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 6
квітня 2001 року за №315/5506);
В першому абзаці убране слово друге «Щодо», тому що перепідготовка,
підтримання кваліфікації, підвищення кваліфікації це окремі види діяльності.
В першому і другому абзаці убране слово «спеціальна» тому що спеціальна
підготовка входить в підготовку на посаду
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5.3.1.6

Державна інспекція
з експлуатації
електричних
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018
№83
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5.3.1.7

НАЕК
«Енергоатом»

Перший абзац доповнити: Персонал енергооб'єктів зобов'язаний знати вимоги
посадових інструкцій та інших НПА щодо обсягу знань визначених посадовими
інструкціями, та вмінь за посадою, професією, роботою, проходити
спеціальну підготовку, перепідготовку щодо підтримання і підвищення
кваліфікації, перевірку знань (атестацію), а для окремих видів діяльності – і
ліцензування.

Абзац 2 викласти у такій редакції:
«У цьому разі видаються такі види дозволів:
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Лист №7088/06 від
- ліцензії на право підготовки персоналу з визначених посад для
22.05.2018
експлуатації ядерної установки;
- ліцензії персоналу на право
безпосереднього
управління
реакторною установкою
- посадовим особам експлуатуючої організації,
до службових
обов'язків яких
належить
здійснення
організаційно-розпорядчих
функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки на
право діяльності»
Переліки б) та в) цього пункту викласти у такій редакції:
«б) порядок підготовки і типові програми підготовки працівників на
посади, що передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада
2000 року № 1683 «Про затвердження переліків посад та спеціальностей
персоналу для експлуатації ядерних установок, підготовка яких підлягає
ліцензуванню, і посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління
реакторною установкою атомної електростанції», повинні бути узгоджені з
НАЕК
органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;
«Енергоатом»
в) організація ліцензування персоналу повинна здійснюватися відповідно
Лист №7088/06 від НП 306.2.103-2004, НП 306.2.104-2004 та НП 306.1.180-2012;»
22.05.2018

Ураховано із
поправками

НП 306.1.180-2012 Умови та порядок видачі ліцензій на провадження
діяльності посадових осіб експлуатуючої організації.
Цей нормативно правовий акт поширюється на посадових осіб
експлуатуючої організації до службових обов’язків яких належить здійснення
організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та
радіаційної безпеки
Викласти в редакції:
«б) порядок підготовки і типові програми підготовки працівників на
посади, що передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада
ВП «Запорізька 2000 року № 1683 «Про затвердження переліків посад та спеціальностей
АЕС» Лист №63- персоналу для експлуатації ядерних установок, підготовка яких підлягає
86.1/10626 від
ліцензуванню, і посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління
11.05.2018
реакторною установкою атомної електростанції», повинні бути узгоджені з
органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;»

Ураховано із
поправками

Викласти в редакції:
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5.3.1.11

5.3.1.11
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«в) організація ліцензування персоналу повинна здійснюватися відповідно
НП 306.2.103-2004, НП 306.2.104-2004 та НП 306.1.180-2012;»
«Мінпаливенерго» замінити на: «Міненерговугілля»

НП 306.1.180-2012 Умови та порядок видачі ліцензій на провадження
діяльності посадових осіб експлуатуючої організації.
Цей нормативно правовий акт поширюється на посадових осіб
експлуатуючої організації до службових обов’язків яких належить здійснення
організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та
радіаційної безпеки
Абзац 1 доповнити виділеним текстом:
«На підставі галузевих положень, на кожному енергооб'єкті повинен бути
складений
«План-графік роботи з персоналом», затверджений керівником цього
НАЕК
енергооб'єкта.
Цей план повинен враховувати виробничі особливості
«Енергоатом»
енергооб'єкта і кожного робочого місця, їхні характеристики з погляду
Лист №7088/06 від
забезпечення експлуатації устаткування, охорони праці, ядерної, радіаційної,
22.05.2018
екологічної, пожежної безпеки та цивільного захисту»

ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від

Див. п.п. 7.2, 7.3 ДСТУ ISO 14001:2015
На підставі галузевих положень, на кожному енергооб'єкті повинен бути
складений «План-графік роботи з персоналом», затверджений керівником цього
енергооб'єкта. Цей план повинен враховувати виробничі особливості
енергооб'єкта і кожного робочого місця, їхні характеристики з погляду
забезпечення експлуатації устаткування, охорони праці, ядерної, радіаційної,
пожежної безпеки , цивільного захисту та охорони навколишнього середовища
У плані повинні конкретизуватися обсяг і порядок роботи з персоналом,
вказані підрозділи і посадові особи, відповідальні за проведення усіх зазначених
нижче видів робіт з персоналом.
У плані повинен бути наведений також перелік посад і професій
працівників енергооб'єкта та вказані обов'язкові форми і періодичність роботи
для кожної з них, у тому числі навчання в спеціалізованих тренажерних і
навчальних закладах. У випадках, коли це передбачено чинним законодавством
або НПА, вказаний план повинен бути погоджений з відповідними органами
державного регулювання і нагляду.

5

Ураховано

Ураховано (п.86)
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5.3.2.3

5.3.2.3

3

4
Доповнено: та охорони навколишнього середовища

НАЕК
Абзац 2, друге речення замінити словосполучення «учбово-виробничу» на
«Енергоатом»
«навчально-виробничу»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
Викласти в новій редакції:
«Робота з персоналом є одним з основних напрямків діяльності
експлуатуючої організації і структурних підрозділів, котрі зобов'язані її
організовувати, регулярно проводити і систематично контролювати згідно з
Правилами та іншими НД.
Відповідальність за стан роботи з персоналом несе керівник експлуатуючої
організації. Він повинен формувати стратегію роботи з персоналом, організувати
і контролювати її реалізацію, створити і постійно розвивати учбово-тренувальну
базу, забезпечити умови стимулювання підвищення кваліфікації і закріплення
персоналу.
Безпосереднє керівництво роботою з персоналом на енергооб’єкті,
процесом підготовки, підтримання і підвищення кваліфікації персоналу повинен
здійснювати керівник цього енергооб'єкта. Він відповідає за розроблення і
ВП «Запорізька
реалізацію організаційних і технічних заходів щодо роботи з персоналом.
АЕС» Лист №63Персональна відповідальність інших посадових осіб за роботу з персоналом
86.1/10626 від
визначається їхніми посадовими інструкціями і розпорядчими документами
11.05.2018
керівництва експлуатуючої організації та керівництва енергооб'єкта.
Експлуатуюча
організація,
енергооб'єкти
та
інші
організації
електроенергетики повинні проводити роботу з залучення і фахової орієнтації
молоді та інших соціально-демографічних груп населення для роботи в галузі.
Рівень організації та ефективність роботи з персоналом на енергооб'єктах
повинні систематично оцінюватися вищими організаціями (енергокомпаніями,
Міненерговугілля України) і розроблятися заходи щодо її поліпшення.»
Експлуатуюча організація несе повну відповідальність за роботу с
персоналом. Організовує роботу з персоналом безпосередньо на енергооб’єкті
керівник цього енергооб’єкта.
Технічний керівник енергооб’єкта – це головний інженер, що відноситься
до вищих посадових осіб енергооб’єкта.
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Ураховано

Ураховано із
поправками
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Персональна відповідальність посадових осіб за роботу з персоналом
визначається їхніми посадовими інструкціями і розпорядчими документами
керівництва експлуатуючої організації та керівництва енергооб'єкта.
ПЛ-К.0.07.005-17 Положення про організацію роботи з персоналом
ДП «НАЕК «Енергоатом»
Доповнити останній абзац: Рівень організації та ефективність роботи з

89 а

90

91

92

5.3.2.3

5.3.2.4

5.3.2.4

5.3.2.4

5

Взято до відома

персоналом на енергооб'єктах повинні систематично оцінюватися вищими
організаціями (енергокомпаніями, Міненерговугілля України, Центральним органом
виконавчої влади з контролю в енергетиці) і розроблятися заходи щодо її поліпшення.

Перший абзац третій маркер доповнити виділеним текстом:
«- кабінети охорони праці, екологічної безпеки, пожежної безпеки та
НАЕК
цивільного захисту (допускається їхнє об'єднання) – на кожному енергооб'єкті»
«Енергоатом»
Абзац 3, речення 1 замінити слово «учбово» та абревіатуру «УТЦ»:
Лист №7088/06 від
«Крім того, підготовка і перепідготовка персоналу повинна здійснюватися
22.05.2018
в галузевих або незалежних, у тому числі приватних, НТЦ, навчально-курсових
комбінатах та…»
Абзац 3, речення 1 замінити слово «учбово» та абревіатуру «УТЦ»:
ВП «Запорізька
«Крім того, підготовка і перепідготовка персоналу повинна здійснюватися
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
в галузевих або незалежних, у тому числі приватних, НТЦ, навчально-курсових
11.05.2018
комбінатах та…»
Для забезпечення роботи з персоналом повинні функціонувати:
- технічна бібліотека, укомплектована спеціальною технічною літературою
і навчальними посібниками, що містять необхідну для підготовки персоналу
інформацію про експлуатоване устаткування, режими його роботи і експлуатації
ТОВ «ВІНД
– на кожному енергооб'єкті, або організований доступ персоналу до електронних
ПАУЕР»
бібліотек відповідного галузевого спрямування;
Лист №
від
- комп'ютерні класи, оснащені комп'ютерними навчальними системами - на
кожному енергооб'єкті за можливістю;
- кабінети охорони праці, пожежної безпеки, та цивільного захисту
(допускається їхнє об'єднання) – на кожному енергооб'єкті;

Ураховано

Ураховано

Ураховано
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5.3.2.5

3

4
- повномасштабні тренажери – на кожній АЕС обов'язково, на інших
енергооб'єктах – за можливістю;
- кутки охорони праці та екологічні стенди – у територіально віддалених
підрозділах енергооб'єктів або на невеликих енергооб'єктах.
До навчання персоналу повинні залучатися висококваліфіковані, досвідчені
спеціалісти.
Крім того, підготовка і перепідготовка персоналу повинна здійснюватися в
галузевих або незалежних, у тому числі приватних, УТЦ, учбово-курсових
комбінатах та інших спеціалізованих навчальних закладах. Ці заклади повинні
бути укомплектовані відповідним інструкторським персоналом, оснащені
нормативною, навчальною і методичною документацією, а також технічними
засобами навчання і відповідно атестовані (ліцензовані).
Перелік осіб, яким належить пройти навчання у спеціалізованих учбових
закладах з урахуванням вимог НПА, визначає керівник енергооб'єкта. У цьому
разі підготовка і перепідготовка персоналу, який виконує роботу підвищеної
небезпеки, проводиться тільки у спеціалізованих учбових закладах.
Уточнення. Не всі енергооб'єкти мають можливість мати відповідне
обладнання. Навчання в такому випадку проводять в експертно-технічних
центрах.
Перший абзац викласти у такій редакції:
«Встановлюються такі обов'язкові форми роботи з персоналом:
- професійний добір і комплектація енергооб'єкта кадрами;
- професійна підготовка персоналу;
- спеціальна підготовка;
НАЕК
- підтримання і підвищення кваліфікації;
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
-навчання персоналу й інша робота з охорони праці, екологічної та
22.05.2018
пожежної безпеки;
-перевірка знань правил, норм, стандартів, інструкцій з технічної
експлуатації, охорони праці, промислової, екологічної та пожежної безпеки;
- атестація;
- ліцензування;
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Ураховано
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ВП «Запорізька
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
11.05.2018

4
- інструктажі;
- протиаварійні і протипожежні тренування;
- обходи і огляди робочих місць;
- проведення медичних оглядів;
- психофізіологічні обстеження (для оперативного персоналу АЕС);
-формування резерву кадрів;
-робота з молодими фахівцями, студентами тощо;»
- колективні форми роботи.»
Викласти в новій редакції перелічення 8 та 13:
«- атестація;
- ліцензування;
- формування резерву кадрів;
- робота з молодими фахівцями, студентами тощо;»

5.3.4.2

97

5.3.4.3

Ураховано

Атестація, ліцензування, формування кадрового резерву – це є окремі форми
роботи з персоналом

В п.5.3.2.5 виключити підпункт: - обходи і огляди робочих місць;
РДЦ Південного
регіону
5.3.2.5
Атестація, ліцензування, формування кадрового резерву – це є окремі
Лист № 01-3/16358
форми роботи з персоналом
від 20.04.2018
НАЕК
Замінити словосполучення «добір і комплектація кадрів» на
5.3.4 і далі за
«Енергоатом»
«професійний добір і комплектація кадрів»
текстом Лист №7088/06 від
22.05.2018

96 а
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Відхилено. П.5.3.7.12
вказує на необхідність
обходів і оглядів
Ураховано

Останній абзац викласти в редакції: Одночасно особа, яка приймається на
Державна інспекція роботу, повинна бути ознайомлена з посадовою або робочою інструкцією по
з експлуатації
робочому місцю та проінформована про обсяг знань, умінь, навичок, методів і
електричних
прийомів безпечного виконання робіт, засвоєння і застосування яких є обов'язковими
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018 умовами відповідності кваліфікаційним вимогам до посади (професії, роботи), на
яку вона приймається, а також про діючу на енергооб'єкті систему роботи з
№83
персоналом і про обов'язки працівника в рамках цієї системи.

НАЕК
«Енергоатом»

Перше перелічення викласти в редакції:

Ураховано

1

2

3
4
Лист №7088/06 від
«- для керівників, професіоналів, фахівців, і технічних службовців 22.05.2018
посадовими інструкціями, контрактом, статутом, положенням, наказом;»

5

Додати абзац:
Оперативний персонал повинен проходити психофізіологічне обстеження
на відповідність професійно важливих якостей вимогам професії

98

99

100

Ураховано

5.3.4.3

Перше перелічення викласти в редакції:
ВП «Запорізька
«- для керівників, професіоналів, фахівців, і технічних службовців АЕС» Лист №63посадовими інструкціями, контрактом, статутом, положенням, наказом;»
86.1/10626 від
11.05.2018
ДК 003:2010 Класифікатор професій (Національний класифікатор України)

Відхилено

5.3.4.4

В абзаці другому п.5.3.4.4 є посилання на "Порядок проведення медичних
оглядів працівників певних категорій", затверджений Наказом Міністерства
РДЦ Південного охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246 та зареєстрований в
регіону
Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за N 846/14113, який не враховує
Лист № 01-3/16358 порядок та періодичність проходження медичних оглядів диспетчерів
від 20.04.2018
регіональних диспетчерських центрів та національного диспетчерського центру
НЕК "Укренерго".

5.3.4.4

Згідно з чинним законодавством, персонал енергооб'єктів, який перебуває
в зоні впливу радіаційного, теплового і електромагнітного випромінювань, а
також інших шкідливих і небезпечних факторів, повинен проходити спеціальне
медичне обстеження за рахунок підприємств для визначення придатності їх до
дорученої роботи і попередження професійних захворювань. Передбачаються
такі обов'язкові медичні обстеження (огляди): попередній – під час поступлення
на роботу і періодичні – протягом трудової діяльності.
Перелік шкідливих виробничих чинників і робіт, для виконання яких
проводяться попередні і періодичні медичні огляди, періодичність та порядок
проведення таких оглядів установлюються Міністерством охорони здоров'я
(«Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій»,
затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007
року № 246).

ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від

Ураховано із
поправками
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Працівники, для яких є обов’язковим проходження первинного та
періодичного профілактичного наркологічного огляду, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238 «Про
обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення»,
повинні надати відповідний сертифікат.
Працівники, для яких є обов’язковим проходження попереднього та
періодичного психіатричного огляду, відповідно до Порядку проведення
обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465, повинні надати
відповідну довідку.
Працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору
відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я
України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від
23.09.94 №263/121, повинні надати Комісії, яка проводить
медичний огляд, висновок психофізіологічної експертизи.
Особи, у яких під час медичного огляду встановлено захворювання,
зазначене у вказаному переліку, до роботи на даному робочому місці не
допускаються.
На підставі зазначеного переліку на кожному енергооб'єкті повинні бути
визначені категорії працівників, які підлягають медичному огляду та складений
«Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому
(періодичним) медичному огляду». Крім того, щорічно повинен складатися
персональний список працівників, яким належить пройти обов'язковий
періодичний медичний огляд в поточному році. У переліку і списку повинні бути
вказані шкідливі виробничі чинники і роботи для кожної категорії (посади)
персоналу і для кожного працівника.
Керівник енергооб'єкта згідно з чинним законодавством має право
притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового
періодичного медичного огляду без поважної причини, до дисциплінарної
відповідальності і зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження
заробітної плати.
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Доповнено: Працівники, зайняті на роботах, що потребують
професійного добору відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я
України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 23.09.94 №263/121, повинні надати Комісії, яка проводить медичний огляд,
висновок психофізіологічної експертизи.
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5.3.5.1

5.3.5.2

5.3.6.1

5.3.6.1

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

Змінено: повинні бути визначені категорії працівників, які підлягають
медичному огляду та складений «Акт визначення категорій працівників, які
підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду».
Сьомий маркер слово «чинності» замінити на «дії»

Друге речення доповнити виділеним текстом:
НАЕК
«Інші виробничі й адміністративно-технічні працівники, які не виконують
«Енергоатом»
роботи на технологічному устаткуванні, допускаються до самостійної роботи
Лист №7088/06 від
після інструктажу, професійної підготовки і перевірки знань у обсязі
22.05.2018
виробничих та посадових інструкцій»
Абзац 1 викласти у редакції:
Персонал енергооб´єкту, включаючи керівників (крім керівників вищої та
НАЕК
середньої ланки управління АЕС, за виключенням НЗС, НЗБ), повинен
«Енергоатом»
проходити інструктаж з питань охорони праці, екологічної та пожежної безпеки,
Лист №7088/06 від
техногенної безпеки і технології робіт. Залежно від характеру і часу проведення
22.05.2018
інструктажі поділяються на : вступний, первинний, періодичний (повторний),
позаплановий, цільовий).
Викласти в редакції:
ВП «Запорізька
«Персонал енергооб’єкту, включаючи керівників повинен проходити
АЕС» Лист №63- інструктаж із питань охорони праці, охорони навколишнього середовища,
86.1/10626 від
пожежної безпеки, техногенної безпеки і технічної експлуатації»
11.05.2018

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано із
поправками
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Північна ЕС Лист
№07/17357 від
27.04.2018

Північна ЕС Лист
№07/17357 від
27.04.2018
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5.3.6.5

Північна ЕС Лист
№07/17357 від
27.04.2018
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5.3.6.7

Північна ЕС Лист
№07/17357 від
27.04.2018

4
ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та
настанови щодо застосування»
Первинний інструктаж проводиться під час приймання на роботу (постійну
або тимчасову), призначення на нову посаду або зміни робочого місця,
працівникам, які виконуватимуть нову для них роботу (після надання прав,
відповідальності та ін.) а також із працівниками інших підприємств і
організацій (відрядженими, студентами-практикантами), якщо вони будуть
брати безпосередню участь у виробничих процесах.
Другий абзац:
«Періодичні (повторні) інструктажі проводяться безпосереднім керівником
або призначеною ним особою у робочих умовах з метою підвищення рівня
знань правил і інструкцій, недопущення повторення порушень, що мали місце
раніше, охорони праці, пожежної безпеки, виробничої і трудової дисципліни.
Програма періодичного інструктажу повинна містити питання правил і
інструкцій щодо технічної експлуатації, охорони праці, пожежної, ядерної і
радіаційної безпеки (далі АЕС), в обсязі знань, обумовлених посадовою
інструкцією, а також характером виконуваної роботи і порушень, що мали місце
у роботі устаткування. Програма періодичного інструктажу затверджується
технічним керівником енергооб`єкта».
Позапланові інструктажі проводяться безпосереднім керівником або
призначеною ним особою на робочому місці в таких випадках:
 Після набуття чинності нових або перероблених НД;
 Після змін у складі устаткування або в технологічному процесі;
 Після порушення працівником правил технічної експлуатації або
охорони праці;
 За вимогою посадових осіб органів державного регулювання і нагляду;
 Після перерви в роботі понад 30 днів 0 для робіт із підвищеною
небезпекою і понад 60 днів – для інших робіт
Результати вступних інструктажів фіксуються в журналах реєстрації
вступних інструктажів, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.
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Ураховано

Відхилено.
Протирічить НПАОП
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Відхилено.
Протирічить НПАОП
0.00-4.12-05
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п. 5.3.6.8

5.3.7.1
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Результати первинних, повторних і позапланових інструктажів – у журналах
реєстрації інструктажів за формами, наведеними у НПАОП 0.00-4.12-05 та
НАПБ В.01.034-2005/111 відповідно, цільових – у нарядах-допусках та
інших документах за рішенням керівництва енергооб'єкта.

5

Державна інспекція
Після перерви у роботі до 6 місяців періодичні (повторні) інструктажі
з експлуатації
проводяться по всім пропущеним темам, а також всі пропущені позапланові
електричних
інструктажі.
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018
№83

Відхилено

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
РДЦ Південного
регіону
Лист № 01-3/16358
від 20.04.2018
ВП «Запорізька
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
11.05.2018

Ураховано

Восьмий маркер викласти у такій редакції:
« - перевірка знань;
- атестація;»
В п.5.3.7.1 виключити підпункт: - обходи і огляди робочих місць

Восьме перелічення викласти у наступній редакції:
« - перевірка знань;
атестація;»

Перевірка знань і атестація – це є окремі форми роботи з персоналом
Абзац 2 викласти в такій редакції:
НАЕК
«Програми професійної підготовки повинні передбачати вивчення
«Енергоатом»
посадових і виробничих інструкцій, технічних описів і технологічних схем,
Лист №7088/06 від правил, норм, стандартів з профілю роботи, а також інструкцій і НПА з охорони
праці, екологічної і пожежної безпеки і затверджуватись у встановленому на
22.05.2018
енергооб’єкті порядку»
Викласти в наступній редакції:
«Програми професійної підготовки повинні передбачати вивчення
ВП «Запорізька посадових і виробничих інструкцій, технічних описів і технологічних схем,
АЕС» Лист №63- правил, норм, стандартів з профілю роботи, а також інструкцій і НПА з охорони
праці і пожежної безпеки і затверджуватись у встановленому на енергооб’єкті
86.1/10626 від
порядку»
11.05.2018
Специфіка кожного об’єкта

Відхилено. П.5.3.7.12
вказує на необхідність
обходів і оглядів
Ураховано

Ураховано

Ураховано із
поправками
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Ураховано

5.3.7.3

3
4
НАЕК
Абзац 2 доповнити реченням:
«Енергоатом»
«Під час виконання робіт з модернізації та реконструкції підготовка
Лист №7088/06 від персоналу для експлуатації модернізованого устаткування повинна бути
закінчена до початку випробувань»
22.05.2018

Ураховано

5.3.7.3

Терміни професійної підготовки працівника визначаються обсягом необхідних
технічних знань і виробничих навичок, передбачених програмами професійної
підготовки, а
Державна інспекція
також здібностями працівника та вимогами його посадової або виробничої. Як
з експлуатації
правило, терміни підготовки не повинні перевищувати термінів, установлених
електричних
типовими програмами. Залежно від посади або професії того, кого навчають, і
станцій і мереж
можливостей енергооб'єкта, професійна підготовка може проводитися з відривом від
Лист від 05.05.2018
виробництва або без відриву від виробництва у формі технічного навчання
№83
(групового
або індивідуального).

5.3.7.4

5.3.7.5

5.3.7.6

Далі по тексту ……………………………….
п.5.3.7.4 слово «другим» (калька з російської) замінити на «іншим»:
ПрАТ
«Львівобленерго» Перепідготовка і навчання працівників другим іншим і суміжним професіям
Лист №131-2678 проводиться також за індивідуальними або груповими програмами аналогічно
професійній підготовці.
від 27.04.2018
Абзаци 1,2 викласти у такій редакції редакції:
«Навчання на робочому місті (стажування) проводиться з метою
поглиблення і розширення працівником безпосередньо на робочому місці знань
правил безпечної експлуатації технологічного устаткування, технологічних і
НАЕК
посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці екологічної і пожежної
«Енергоатом»
безпеки, освоєння в конкретних умовах особливостей устаткування, виробничих
Лист №7088/06 від процесів, а також набуття практичних навичок і уміння економічного і
22.05.2018
безаварійного керування устаткуванням в нормальних і аварійних ситуаціях.
Навчання на робочому місті (стажування) проводиться на робочому
місці під керівництвом досвідченого спеціаліста, одночасно або після
теоретичної підготовки, відповідно до індивідуальної програми професійної
підготовки працівника.»
Абзац 1викласти в такій редакції:
НАЕК
«Енергоатом»
«Дублювання проводиться шляхом виконання працівником фахових
Лист №7088/06 від обов'язків за місцем роботи під наглядом і керівництвом досвідченого
22.05.2018
працівника з досвідом роботи, що відповідає за дублювання, з метою оволодіння

Ураховано із
поправками
Ураховано із
поправками

Ураховано
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5.3.7.5
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навичками керування устаткуванням у нормальних і аварійних ситуаціях з
обов'язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань.»
Викласти в редакції:
«Навчання на робочому місті (стажування) проводиться з метою
поглиблення і розширення працівником безпосередньо на робочому місці знань
правил безпечної експлуатації технологічного устаткування, технологічних і
посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки, освоєння
в конкретних умовах особливостей устаткування, виробничих процесів, а також
ВП «Запорізька
набуття практичних навичок і уміння економічного і безаварійного керування
АЕС» Лист №63устаткуванням в нормальних і аварійних ситуаціях.
86.1/10626 від
Навчання на робочому місті (стажування) проводиться на робочому
11.05.2018
місці під керівництвом досвідченого спеціаліста, одночасно або після
теоретичної підготовки, відповідно до індивідуальної програми професійної
підготовки працівника.»
Приведення
терміну
п. 5.3.7.1
Викласти в новій редакції:

до

відповідності
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Ураховано

з
Ураховано

«Дублювання проводиться шляхом виконання працівником фахових
обов'язків за місцем роботи під наглядом і керівництвом досвідченого
працівника з досвідом роботи, що відповідає за дублювання, з метою оволодіння
навичками керування устаткованням у нормальних і аварійних ситуаціях з
обов'язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань.»
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5.3.7.6

120

5.3.7.9

ВП «Запорізька
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
Закон України «Про професійний розвиток працівників» N4312-VI від
12.01.2012
11.05.2018
Атестація – процедура оцінки професійного рівня працівників
кваліфікаційним вимогам і посадовим обов'язкам, проведення оцінки їх
професійного рівня
Атестаціїї не підлягають працівники, які відпрацювали на відповідній
посаді меньше 1 року, а дублювання проводисься перед допуском працівника до
самостійної роботи на відповідній посаді
Абзац 1 вилучити слово «цільової»:
НАЕК
«Крім професійної підготовки…»
«Енергоатом»

Ураховано

1

121

2

5.3.7.10

3
Лист №7088/06 від
22.05.2018

4

Абзац другий п.5.3.7.10 "Дії персоналу енергооб’єкта в аварійних
ситуаціях регламентуються спеціальними інструкціями, які розробляються на
РДЦ Південного
підставі відповідних технологічних регламентів, правил і НД і затверджуються
регіону
Лист № 01-3/16358 технічним керівником енергооб’єкта." - виключити.
від 20.04.2018
Цей абзац відноситься до розділу 13.5 "Попередження та ліквідація
технологічних порушень", а саме - п.13.5.2.
Доповнити абзац

122

123

5
Ураховано

Ураховано

Технічні керівники енергооб'єктів і керівники їхніх підрозділів повинні
проводити періодичні обходи й огляди робочих місць. Під час цих обходів
контролюється дотримання правил, норм, виробничих і посадових інструкцій,
виробничої і трудової дисципліни, перевіряється стан гігієни праці, наявність
на робочих місцях і справність засобів охорони праці і пожежної безпеки,
наявність і стан технічної документації, екологічний стан тощо.
Обходи робочих місць повинні бути організовані таким чином, щоб
кожне робоче місце контролювалося не рідше ніж один раз на місяць.
Порядок проведення і облік (фіксація) результатів обходів і оглядів
робочих місць визначається технічним керівником енергопідприємства.

5.3.7.12

Південна ЕС
Лист №05/17172
від 26.04.2018

5.3.7.12

Технічні керівники енергооб'єктів і керівники їхніх підрозділів повинні
організувати та проводити періодичні обходи й огляди робочих місць. Під час
цих обходів контролюється дотримання правил, норм, виробничих і посадових
Північна ЕС Лист інструкцій, виробничої і трудової дисципліни, перевіряється стан гігієни праці,
№07/17357 від наявність на робочих місцях і справність засобів охорони праці і пожежної
безпеки, наявність і стан технічної документації, екологічний стан тощо.
27.04.2018
Обходи робочих місць повинні бути організовані таким чином, щоб робочі
місця кожного з працівників або кожної бригади контролювалися не рідше
ніж один раз на місяць.

Ураховано із
поправками

1

2

124

5.3.8.1

125

5.3.8.1

3

4
Абзац 1 замінити «спеціалісти» на «професіонали, фахівці». Категорію
персоналу «службовець» доповнити «технічний» та викласти у такій редакції:
«Усі керівники, професіонали, фахівці, робітники та технічні службовці,
робота яких пов’язана з забезпеченням виробничих процесів в
НАЕК
електроенергетиці, тобто з керуванням, обслуговуванням, налагодженням,
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від випробуваннями, ремонтом, а також виготовленням, будівництвом, монтажем
22.05.2018
устаткування, зобов’язані проходити перевірку знань правил, норм, стандартів,
регламентів та інструкцій з експлуатації, охорони праці, радіаційної (тільки для
АЕС), екологічної і пожежної безпеки в обсязі і з періодичністю, установленими
для кожної категорії працівників відповідними НД»
Викласти в новій редакції:
«Усі керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці та робітники,
робота яких пов'язана з забезпеченням виробничих процесів в електроенергетиці,
тобто з керуванням, обслуговуванням, налагодженням, випробуваннями,
ремонтом, а також виготовленням, будівництвом, монтажем устатковання,
зобов'язані проходити перевірку знань правил, норм, стандартів, регламентів та
інструкцій з експлуатації (у т.ч. регламентів, інструкцій та інш. з охорони
навколишнього середовища), охорони праці, радіаційної (тільки для АЕС) і
пожежної безпеки в обсязі і з періодичністю, установленими для кожної категорії
працівників відповідними НПА.
Особи, до обов'язку яких належить заміщення вищих керівників та/або які
ВП «Запорізька зараховані до кадрового резерву у разі їхньої відсутності на роботі (відпустка,
АЕС» Лист №63- хвороба тощо), зобов'язані проходити перевірку знань в обсязі посади, яка
86.1/10626 від
заміщається.»
11.05.2018
1) ДК 003:2010 Класифікатор професій (Національний класифікатор
України)
Формування кадрового резерву – це обов’язкова форма роботи з
персоналом. Основна мета роботи з резервом – формування групи працівників,
підготовлених для керівної діяльності, для забезпечення наступності й
неперервності в управлінні.
2) - ст.17 ЗУ «Про відходи»;
- п. 9 ПКМУ № 446 от 13.07.2016 «Про затвердження Ліцензійних умов
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Ураховано із
поправками

1 абз.Відхилено
(прийнято в редакції
п.124)
2 абз.Враховано

1
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провадження
відходами»;
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127

128

128 а

5.3.8.2

5.3.8.2

5.3.8.2

5.3.8.3

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

господарської

4
діяльності

5
з

поводження

з

небезпечними

- п. 2.2.4 Наказу «Про затвердження Правил технічної експлуатації
установок очистки газу» від 06.02.2009 №52
Друге речення абзацу 2 доповнити виділеним текстом:
«…після перевірки знань у обсязі виробничих та посадових інструкцій»

На кожному енергооб`єкті повинен бути складений і затверджений
керівником енергооб`єкта перелік професій і посад працівників, які повинні
проходити періодичну перевірку знань правил, норм, стандартів, регламентів та
Північна ЕС Лист інструкцій і експлуатації устаткування.
Повинен бути також складений і затверджений технічним керівником
№07/17357 від
27.04.2018
енергооб`єкта перелік професій і посад працівників, які не беруть участі в
технологічних процесах виробництва, тобто не пов’язаних з експлуатацією,
налагодженням, випробуванням або ремонтом устаткування, і не відвідують
виробничі приміщення
ПАТ
п. 5.3.8.2, у 2 абзаці вилучити: « …а також які не працюють на
«Укргідроенерго» розмножувальній техніці», оскільки на принтерах та ксероксах працюють всі
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
Перевірці підлягають:
- знання вимог державних нормативно-правових актів, державних, галузевих
Державна інспекція
і об'єктових правил, норм і інструкцій з охорони праці, радіаційної (тільки для
з експлуатації
АЕС) і пожежної безпеки, а також інших спеціальних норм і правил, перелік яких та
електричних
конкретний об’єм по кожному з них вказується в посадовій або виробничій
станцій і мереж
інструкції працівника;
Лист від 05.05.2018
- знання вимог правил, норм, стандартів, регламентів та інструкцій з
№83
експлуатації, посадових і виробничих інструкцій, планів (інструкцій) з ліквідації аварій;
Далі по тексту …………………….

Відхилено.
Недоцільно
затверджувати один
перелік у керівником а
другий перелік –
технічним керівником.

Ураховано

1

2

129

5.3.8.5
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5.3.8.7
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5.3.8.7
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Абзац 2 замінити слова «спеціалісти» на «професіонали, фахівці»,
«учбово» на «навчально», категорію персоналу «службовець» доповнити
НАЕК
«технічний» та викласти в редакції :
«Енергоатом»
Якщо це передбачено НД, керівники, професіонали, фахівці, робітники та
Лист №7088/06 від
технічні службовці перед перевіркою знань повинні проходити підготовку
22.05.2018
(навчання) на робочому місці або в спеціалізованих навчально-виробничих
підрозділах
Викласти в новій редакції:
«Перелік документів і обсяг необхідних знань із кожного з них є
невід'ємною частиною посадових інструкцій, робочих інструкцій або інструкцій
з охорони праці.
Якщо це передбачено НПА, керівники, професіонали, фахівці, технічні
ВП «Запорізька
АЕС» Лист №63- службовці та робітники перед перевіркою знань повинні проходити підготовку
86.1/10626 від
(навчання) на робочому місці або в спеціалізованих учбово-виробничих
11.05.2018
підрозділах.»
ДК 003:2010 Класифікатор професій (Національний класифікатор
України)
Викласти у такій редакції:
«Первинна перевірка знань проводиться з метою виявлення готовності
працівника до виконання своїх виробничих обов'язків:
- перед допуском працівника до самостійної роботи або дублювання (для
оперативного персоналу) після його навчання (в тому числі стажування);
НАЕК
- перед призначенням на посаду або у разі переведення з іншої роботи;
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
- у разі підвищення у посаді або доручення нових обов'язків, якщо нова
22.05.2018
посада або нові обов'язки потребують додаткових знань.
Первинна перевірка у керівників, професіоналів, фахівців, технічних
службовців та робітників знань НПА з охорони праці і пожежної безпеки
повинна проводиться не пізніше ніж через 1 місяць з дня прийняття їх на роботу
або призначення на посаду, а з технологи робіт - у терміни, встановлені
індивідуальними програмами і планами їхньої підготовки.»»
Викласти в новій редакції:
ВП «Запорізька
АЕС» Лист №63-
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Ураховано в редакції
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Ураховано

Ураховано
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86.1/10626 від
11.05.2018

4
«Первинна перевірка знань проводиться з метою виявлення готовності
працівника до виконання своїх виробничих обов'язків:
 перед допуском працівника до самостійної роботи або дублювання (для
оперативного персоналу) після його навчання (в тому числі стажування);
 перед призначенням на посаду або у разі переведення з іншої роботи;
 у разі підвищення у посаді або доручення нових обов'язків, якщо нова
посада або нові обов'язки потребують додаткових знань.
Первинна перевірка у керівників, професіоналів, фахівців), технічних
службовців та робітників знань НПА з охорони праці і пожежної безпеки повинна
проводиться не пізніше ніж через 1 місяць з дня прийняття їх на роботу або
призначення на посаду, а з технологи робіт - у терміни, встановлені
індивідуальними програмами і планами їхньої підготовки.»

ДК 003:2010 Класифікатор професій (Національний класифікатор
України)
ПЛ-К.0.07.005-17 Положення про організацію роботи з персоналом ДП
«НАЕК «Енергоатом»
Замінити у маркерах 1 та 2 слова «спеціалістів» на «професіоналів,
фахівців»:
НАЕК
«- у керівників, професіоналів, фахівців і робітників з числа оперативного
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від (змінного) й оперативно-виробничого персоналу – не рідше ніж один раз на 2
роки;
22.05.2018
- у керівників, професіоналів, фахівців і робітників з числа виробничого
персоналу – не рідше нід один раз на 3 роки»
Викласти в новій редакції:
«Періодична (чергова) перевірка знань працівниками правил, норм з
технічної експлуатації, у тому числі цих Правил, а також виробничих і посадових
інструкцій повинна проводитись не рідше ніж один раз на 3 роки.
Періодична (чергова) перевірка знань правил, норм і стандартів з безпеки в
ВП «Запорізька
атомній енергетиці повинна проводитися:
АЕС» Лист №63 у керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників
86.1/10626 від
з числа оперативного (змінного) персоналу - не рідше ніж один раз на 2 роки;
11.05.2018
 у керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників
з числа виробничого персоналу - не рідше ніж один раз на 3 роки.
Порядок і терміни періодичної (чергової) перевірки знань, вимог правил,
норм і інструкцій з охорони праці, радіаційної (для АЕС) і пожежної безпеки
встановлюються відповідними НПА.
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5.3.8.10

3

ДК 003:2010 Класифікатор професій (Національний класифікатор
України)
ПЛ-К.0.07.005-17 Положення про організацію роботи з персоналом
ДП «НАЕК «Енергоатом»
п. 5.3.8.10. Необхідно однозначно визначитись з комісією з перевірки знань
ПАТ
«Укргідроенерго» з питань експлуатації, охорони праці та пожежної безпеки у голів та членів
центральних комісій об’єктів електроенергетики в галузевій комісії з перевірки
Лист № 11-22/2208 від
знань не залежно від кількості працівників, узгодивши це питання з державними
04.05.2018
наглядовими органами з питань охорони праці та з питань пожежної безпеки

5.3.8.11

Державна інспекція
з експлуатації
електричних
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018
№83

5.4.1.1

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

5.4.1.2

ВП «Запорізька
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
11.05.2018

5.5.1

4
Перевірка знань на кожному енергооб'єкті проводиться відповідно до
річних графіків, які враховують необхідну періодичність і затверджуються
керівником енергооб'єкта.»

Знання працівників, яких перевіряють, оцінюються за шкалою: пройшов
перевірку знань – «Знає» або не пройшов перевірку знань – «Не знає». Працівнику,
який не пройшов перевірку знань під час первинної, періодичної (чергової) і
позапланової (позачергової) перевірки, не нараховується премія за період работи на
час підготовки до повторної перевірки знань встановлений комісією, але не пізніше
ніж через місяць. Працівник, який не пройшов перевірку знань під час повторної
перевірки, звільняється із займаної посади і питання про … (далі за текстом).

Абзац 2 маркер 9 викласти у такій редакції:
«- витрати електричної енергії на власні потреби;»
Абзац 2 доповнити маркером у такій редакції:
«- коефіцієнт використання встановленої потужності.»
Викласти перелічення в наступній редакції:
«- витрати електричної енергії на власні потреби;»
Додати перелічення в редакції:
«- коефіцієнт використання встановленої потужності.»

Викласти перелічення в наступній редакції:
ВП «Запорізька
«Розслідування та облік усіх порушень з моменту прийняття в
АЕС» Лист №63експлуатацію»
86.1/10626 від
11.05.2018

5

Відхилено

Відхилено

Ураховано

Ураховано

Ураховано

1

2

3

139

5.5.1

Південна ЕС
Лист №05/17172
від 26.04.2018

140

141

142

5.5.2

5.5.2

5.5.2

143

5.5.3

144

5.5.3

4
Доповнити
На кожному енергооб'єкті, незалежно від його відомчої належності і
форми власності, повинен здійснюватися постійний і періодичний контроль
за технічним станом устаткування, будівель і споруд, за радіаційною
безпекою (для АЕС) за затвердженим технічним керівником графіком…
Исключить требование о подчиненности подразделения ведомственного
надзора и изложить пункт в следующей редакции:

5
Ураховано

Ураховано

«5.5.2 У кожній енергокомпанії, на ТЕС та АЕС повинен бути
ВП «Запорізька організований структурний підрозділ (служба, відділ), який виконує функції
АЕС» Лист №63- відомчого нагляду.»
86.1/10626 від
11.05.2018
Требование ГКД о подчинении подразделения ведомственного надзора
непосредственно руководителю АЭС или его техническому заместителю не
обосновано и противоречит типовой организационной структуре ОП АЭС (см.
ПЛ-С.0.06.003-10)
п. 5.5.2 Викласти «У кожній енергокомпанії» замість «енергоокомпанії»,
ПАТ
«Укргідроенерго» на ТЕС та АЕС повинен бути організований підрозділ відомчого нагляду
(служба, відділ), який має бути у безпосередньому підпорядкуванні першого
Лист № 11-22/2208 від
керівника або технічного директора або головного інженера, оскільки посада
04.05.2018
(заступник з технічних питань) застаріле поняття
Добавити
У кожній енергокомпанії, на ТЕС та АЕС повинен бути організований
Південна ЕС
Лист №05/17172 підрозділ відомчого нагляду (служба, відділ, група), який має бути у
від 26.04.2018
безпосередньому підпорядкуванні першого керівника або його заступника з
технічних питань.
НАЕК
У першому абзаці замінити слово «електропередвання» на
«Енергоатом»
«електропередавання»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
п.5.5 Технічний контроль, нагляд за організацією експлуатації
ПрАТ
«Львівобленерго»

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

1

145

145 а

146

2

4
п.5.5.3 перший абзац залишити без змін «Все технологічне устатковання
(крім електромережного), що входить до складу енергооб'єкта, повинно
підлягати періодичному та позачерговому технічному опосвідчуванню
відповідно до чинних НД».
У другому абзаці замінити слово «опосвідчування» на «обстеження»

5.5.6

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

5.5.8

Постійний контроль за технічним станом устаткування повинен забезпечуватися
оперативним, оперативно-виробничими і виробничим персоналом.
Періодичний зовнішній візуальний огляд устаткування, будівель і споруд
Державна інспекція повинні виконувати працівники, відповідальні за їхній стан і безпечну експлуатацію.
з експлуатації
Періодичність огляду повинна бути встановлена технічним керівником енергооб'єкта.
електричних
Бункери сирого вугілля , бункери пилу, бункери золи електрофільтрів ,повинні
станцій і мереж
підлягати щорічному візуальному зовнішньому і внутрішньому огляду (зварні шви,
Лист від 05.05.2018 металеві та залізобетонні конструкції) і
№83
комплексному обстеженню за спеціальною програмою для оцінки технічного
стану в середньому один раз на 5 років, а також перед капітальнім ремонтом.
Результати огляду повинні фіксуватись у спеціальному журналі.

5.5.12

5.5.13,
147

3
Лист №131-2678
від 27.04.2018

5.5.14

5

Ураховано

Друге перелічення викласти в наступній редакції:
«...(ПРБ) для АЕС…»

Ураховано

Викласти у такій редакції та відповідно змінити нумерацію пунктів:
«5.5.13 З метою досягнення впевненості в тому, що встановлені вимоги
дотримуються на всіх етапах життєвого циклу енергооб’єктів повинен
здійснюватись систематичний нагляд та перевірки стану енергооб’єктів на
НАЕК
державному, галузевому та відомчому рівнях.
«Енергоатом»
5.5.14 Державне регулювання та нагляд на енергооб'єктах здійснюють
Лист №7088/06 від
Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж, Державна
22.05.2018
інспекція з ядерного регулювання України (для АЕС), Державна інспекція з
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії,
Управління з нагляду в енергетиці, державна служба з питань праці, органи, які
контролюють пожежну безпеку, радіаційну безпеку, екологію, водні ресурси,

Ураховано

ВП «Запорізька
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
11.05.2018

1

2

3

4
санітарний стан енергооб’єктів в порядку та обсязі, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Основними завданнями Державного регулювання і нагляду в межах своїх
функцій, прав і відповідальності перед центральними органами виконавчої влади
є:
- визначення вимог і критеріїв щодо безпечної експлуатації енергооб'єктів;
- видача ліцензій та дозволів на виконання робіт на відповідних етапах
життєвого циклу енергооб'єктів;
- нагляд за дотриманням нормативних вимог та умов наданих дозволів,
включаючи примусові заходи відповідно до законодавства
5.5.15 Все обладнання, будівлі і споруди, які експлуатуються, повинні
підлягати спеціальному відомчому (галузевою) нагляду з боку відповідних
структур Міненерговуглепрому України і енергокомпаній.
Основними завданнями відомчого (галузевого) нагляду в межах своїх
функцій, прав і відповідальності є:
- нагляд за безпечною експлуатацією об'єктів енергокомпаній;
- нагляд за дотриманням персоналом енергокомпаній вимог цих Правил,
ПОТ, ПРБ і ПНЯРБ (для АЕС), ППБ, стандартів, виробничої документації,
інструкцій з експлуатації, правил з охорони навколишнього середовища,
дотримання умов виданих ліцензій та дозволів;
- організація, контроль, участь та оперативний аналіз результатів
розслідувань технологічних порушень, порушень в роботі АЕС;
- нагляд за виконанням профілактичних заходів щодо запобігання
технологічних порушень в роботі енергооб'єктів, порушень в роботі АЕС та
виробничого травматизму;
- аналіз і узагальнення результатів розслідування технологічних порушень,
порушень в роботі АЕС з розробкою заходів щодо їх попередження;
- нагляд за дотриманням встановлених вимог щодо технічного
обслуговування і ремонту устаткування;
нагляд за проведенням періодичного технічного опосвідчування
устаткування, будівель і споруд;
- нагляд за організацією роботи з персоналом;
- нагляд за дотриманням режимів виробництва, постачання і споживання
електричної і теплової енергії;
контроль за викидами і скидами забруднювальних речовин в навколишнє
середовище, розміщенням виробничих відходів;

5

1

2

3

4
контроль за викидами і скидами радіоактивних речовин, дозами
опромінення персоналу (для АЕС);
- контроль за поводженням з ДІВ і РАВ (для АЕС);
аналіз ТЕП електростанцій, їхнє узагальнення і розроблення заходів для
підвищення ефективності паливовикористання;
організація розроблення НД і заходів для удосконалення експлуатації і
підвищення надійності та економічності устаткування;
- формування культури безпеки персоналу (для АЕС та експлуатуючої
органзації);
- організація роботи по взаємодії з органами Державного нагляду і
регулювання;
- узгодження технічних умов на виготовлення і постачання обладнання;
5.5.16 Для здійснення відомчого нагляду в штатному розкладі
енергооб'єкта повинно бути передбачено структурний підрозділ (служба, відділ),
підпорядкований першому керівнику або його заступнику.
Підрозділи відомчого нагляду на підприємствах повинні здійснювати
систематичний нагляд і перевірки з метою виявлення та інформування
адміністрації про невідповідності:
- при експлуатації, обслуговуванні та ремонті обладнання (систем),
будівель і споруд;
- при здійсненні всіх форм роботи з персоналом;
- при роботі з документацією.
Основними завданнями відомчого нагляду на підприємствах в межах своїх
функцій, прав і відповідальності є:
- нагляд за дотриманням персоналом підприємств вимог цих Правил, ПОТ,
ПРБ і ПНЯРБ (для АЕС), ППБ, стандартів, виробничої документації, охорони
навколишнього середовища, дотримання умов виданих ліцензій та дозволів;
- нагляд за дотриманням технічної безпеки;
- розслідування та облік технологічних порушень в роботі обладнання і
споруд;
- розслідування та облік порушень (відхилень) у роботі АЕС;
- нагляд за станом технічної документації;
- нагляд за виконанням вимог нормативних і організаційно-розпорядчих
документів;

5
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151 а
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5.5.13

5.5.14

5.6.1

5.6.1.2

5.6.1.2

3

ПАТ
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
ВП «Запорізька
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
11.05.2018

4
- перевірку повноти та достатності виконання приписів (заходів)
державних наглядових органів;
- перевірку виконання заходів, розроблених за результатами попередніх
оглядів будівель і споруд і технічних оглядів;
- нагляд за викидами і скидами забруднюючих речовин в навколишнє
середовище, розміщенням виробничих відходів;
- нагляд за поводженням з ДІВ та РАВ (для АЕС);
- контроль формування культури безпеки персоналу (для АЕС).»
У п. 5.5.13 «Мінпаливенерго» замінити на «Міненерговугілля»

5

Ураховано

Перше перелічення викласти в наступній редакції:
«...ПРБ (для АЕС)…»

Ураховано

Доповнити абзацем такого змісту, яким розпочати пункт 5.6.1
«Після введення (приймання) в експлуатацію, а також після проведення
НАЕК
технічного обслуговування, планових та непланових ремонтів, технічного
«Енергоатом»
опосвідчення, випробувань, усунення дефектів на тепломеханічному,
Лист №7088/06 від електротехнічному обладнанні, засобах вимірювання, автоматизації, все
обладнання та трубопроводи повинні підтримуватись у справному стані, їх
22.05.2018
параметри (характеристики) повинні відповідати вимогам проектної та
заводської документації».
Обсяг технічного обслуговування основного устаткування, будівель і
Північна ЕС Лист споруд для підтримання справного стану в міжремонтний період повинен
№07/17357 від
визначатися на підставі моніторингу та аналізу фактичного стану,
27.04.2018
установленого перевіркою, обстеженням, діагностикою.

Ураховано

Державна інспекція
Обсяг технічного обслуговування основного устатковання, будівель і споруд для
з експлуатації
підтримання справного стану в міжремонтний період повинен визначатися на підставі
електричних
аналізу фактичного стану, установленого перевіркою, обстеженням, діагностикою,
станцій і мереж
вимогами заводів-виробників, досвіду експлуатації.
Лист від 05.05.2018
№83

Взято до відома

Ураховано
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5.6.1.3
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5.6.1.3
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5.6.1.4

5.6.1.6

5.6.1.6

5.6.1.6

3
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Викласти у такій редакції з урахуванням виділеного тексту :
«Власник енергооб'єкта повинен планувати і здійснювати роботи з
НАЕК
модернізації, реконструкції та роботи з технічного обслуговування та ремонту
«Енергоатом»
устаткування.
Лист №7088/06 від
Кошти, що отримані від оптового енергоринку за рахунок передбаченої
22.05.2018
частини тарифу на технічне обслуговування і ремонт, повинні
використовуватись виключно за цільовим призначенням»
Власник енергооб'єкта повинен планувати і здійснювати роботи з
Північна ЕС Лист
№07/17357 від технічного переоснащення, модернізації, реконструкції та ремонтно27.04.2018
відновлювальні роботи устаткування.
Державна інспекція
Відповідальність за технічний стан та технічне обслуговування устаткування,
з експлуатації
будівель і споруд несуть керівники енергооб'єктів і керівники енергокомпаній,
до складу
електричних
станцій і мереж
яких входять ці енергооб'єкти.
Лист від 05.05.2018
Відповідальність за ремонти покладається на керівників енергокомпаній,
№83
енергооб'єктів.
п.5.6.1.6. Введено перевірку технологій ремонтних робіт з періодичністю не рідше
ніж один раз на п'ять років, а перегляд технологій ремонтних робіт - за необхідності. Не
зрозуміло, хто повинен здійснювати цю перевірку: виробник, вповноважена контрольна
ПрАТ
«Львівобленерго» державна структура чи власник обладнання?
Технологію ремонту повинен встановлювати тільки виробник обладнання з її
Лист №131-2678
відображенням
у експлуатаційній документації. Тому, доцільно залишити тільки
від 27.04.2018
перегляд технології ремонту, обладнання за необхідності, у випадку впровадження
нових методів ремонту або оснащення.

РДЦ Південного
регіону
Лист № 01-3/16358
від 20.04.2018
ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від

В п.5.6.1.6 у перелік електростанцій додати: "ТЕЦ, ГАЕС".

Організація технічного обслуговування і ремонту на ТЕС, АЕС, ГЕС, СЕС,
ДТ, теплових і електричних мережах, порядок підготовки і виведення в ремонт,
технологія ремонтних робіт, а також приймання і оцінки стану відремонтованого
устаткування, будівель і споруд повинні відповідати вимогам ГКД 34.20.6612003, СОУ-Н ЕЕ 20.622, РД 34.31.602, РД 34.31.603 та інших НД.
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Ураховано

Ураховано

Ураховано
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157
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5.6.1.6

5.6.1.7

5.6.1.7

3

Державна інспекція
з експлуатації
електричних
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018
№83

4
Для ДТ з котлами потужністю меншою ніж 35 Гкал/год організація
ремонту, порядок підготовки і виведення в ремонт, технологія ремонтних робіт,
а також приймання та оцінка стану відремонтованого устаткування повинні
відповідати вимогам положення про систему планово-попереджувальних
ремонтів основного устаткування комунальних теплоенергетичних підприємств.
Енергокомпанії, виходячи з місцевих умов, стану устаткування і на підставі
НД можуть розробляти і впроваджувати власну систему організації ремонтного
виробництва за умови забезпечення якісного ремонту.
Термін перевірки технологій ремонтних робіт – не рідше ніж один раз на 5
років.
Перегляд технологій ремонтних робіт виконується за необхідністю (при
великій кількості вже внесених змін в технології ремонту, у випадку
впровадження нових методів ремонту, оснащення і технологій).
У тексті втрачено СЕС
Третій абзац, нова редакція:

5

Взято до відома

Енергокомпанії, виходячи з місцевих умов, стану устатковання і на підставі НД
повинні розробити і впровадити власну систему організації ремонту обладнання за
умови забезпечення якісного ремонту. Для кожного типу устатковання, а також виду
технічного обслуговування чи ремонту повинно бути розроблено технологію ремонту і
відповідні технологічні карти з організації ремонту. Технологічні карти
затверджуються технічним керівником підприємства.

РДЦ Південного
Після п.5.6.1.7 додати новий пункт: "Структура організації технічного
регіону
обслуговування і ремонту устаткування, будівель і споруд СЕС та інших ВДЕ"
Лист № 01-3/16358 з роз'ясненнями.
від 20.04.2018
Структура організації технічного обслуговування і ремонту устаткування,
будівель і споруд ВЕС повинна раціонально поєднувати зміцнення власного
ТОВ «ВІНД
ремонтного підрозділу ВЕС з розвитком економічно обґрунтованого
ПАУЕР»
централізованого ремонту.
Лист №
від
За рішенням власника ВЕС технічне обслуговування і ремонт
обладнання може здійснюється за договорами з підрядними організаціями.

Ураховано

Ураховано
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Одночасно повинні враховуватися індивідуальні особливості ВЕС, кількість
ВЕУ, розміщення їх на місцевості, віддаленість від ремонтної бази і те, що
основні ремонтні роботи повинні виконуватися в безвітряні сезони.
Ремонт складових частин ВЕУ, які вийшли з ладу, здійснюється тільки на
заводах-виробниках або на спеціалізованій ремонтній базі. В умовах ВЕС
допускається тільки заміна елементів, що вийшли з ладу, придатними з
комплектів запасних частин.
Перевірка технічного стану ВЕУ з метою встановлення їхньої придатності
для подальшого використання проводиться відповідно до інструкції з
експлуатації заводу-виробника.
Основні положення і вимоги до технічного обслуговування устаткування
ВЕС наведені в 11.1 і 11.2.

5

Власнику об’єкта не обов'язково мати свій ремонтний персонал.
159

160

161

5.6.1.8

5.6.1.8

5.6.1.10

п.5.6.1.8.Не зрозуміло, як бути з багаторічними (п'ятирічними) графіками ремонтів
ПрАТ
«Львівобленерго» устаткування, будівель і споруд, оскільки в новій редакції встановлено чотирирічну
Лист №131-2678 періодичність ремонтів?
від 27.04.2018
п. 5.6.1.8. Для планування виводу енергооб'єктів в ремонт, повинні бути
ПАТ
складені перспективні (чотирирічні) та річні графіки виводу енергоблоків в
«Укргідроенерго» ремонт, затверджені керівником «енергокомпанії» замість «егергокомпанії» і
Лист № 11-2погоджені з ДП «НЕК «Укренерго», а в ГКД 34.20.661 іде мова про п’ятирічні
2/2208 від
перспективні графіки, необхідно привести до однозначності і чому мова іде
04.05.2018
тільки про енергоблоки
Абзац 2 викласти у такій редакції:
«У кожному конкретному випадку рішення про перенесення капітального
НАЕК
ремонту основного устаткування приймається індивідуально за погодженням з
«Енергоатом»
Комісією з розгляду, затвердження та коригування планових річних та
Лист №7088/06 від
перспективних графіків ремонтів і модернізації (реконструкції) обладнання
22.05.2018
електростанцій енергогенеруючих компаній та теплоелектроцентралей,
створеної згідно наказу Міненерговугілля а також за погодженням з органами
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Взято до відома
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5.6.1.10

5.6.1.10

5.6.1.11

5.6.1.11

3

4
Державного нагляду (контролю) в електроенергетиці для енергогенеруючих
компаній теплової генерації.
Для АЕС – корегування графіків ремонтів АЕС розглядаються та
затверджуються Комісією Міненерговугілля. Перенесення капітального ремонту
основного устаткування, на яке поширюються вимоги ПНАЭГ-7-008-89,
погоджується із Держатомрегулювання України.»
ПрАТ
п.5.6.1.10. Суперечливий в частині періодичності ремонтів устаткування
«Львівобленерго» енергооб'єктів.
Лист №131-2678
від 27.04.2018
п. 5.6.1.10. Першу частину пропонуємо викласти в такій редакції:
«Капітальні ремонти основного обладнання енергооб'єктів після введення його в
експлуатацію (енергоблоки, котли, реакторні установки, турбіни, генератори)
ПАТ
повинні проводитись в терміни згідно з вимогами заводів-виробників
«Укргідроенерго» обладнання, подальші капітальні ремонти основного обладнання планувати
Лист № 11-2згідно з вимогами ГКД 34.20.661, якщо вимоги заводів-виробників обладнання
2/2208 від
не вимагають менших міжремонтних інтервалів, основних трансформаторів і
04.05.2018
трансформаторів власних потреб згідно з 12.3.30, а надалі – за необхідністю
залежно від величини напрацювання, технічного стану і результатів діагностики
устаткування.» (далі – без змін)
Друге речення вилучити.
НАЕК
«Енергоатом»
Третє речення викласти в редакції:
Лист №7088/06 від
У процесі ремонту устаткування проводиться його дефектація, уточнення
22.05.2018
фізичних обсягів робіт та корегування, за необхідності, графіка ремонту.
Перед виведенням в середній або капітальний ремонт обладнання та споруд за
Державна інспекція графіком, але не пізніше ніж за 2 місяці до початку ремонту повинні бути визначені
з експлуатації
обсяги робіт по журналам дефектів, аналізу роботи, фактичному стану, встановленому
електричних
перевіркою,
станцій і мереж
обстеженням та діагностикою в міжремонтний період з урахуванням заходів
Лист від 05.05.2018 перспективного графіка ремонту. Для цього рекомендується не пізніше ніж за 2
№83
місяці до початку капітального (середнього) ремонту виведення обладнання та споруд
в поточний ремонт для уточнення обсягів робіт. У процесі ремонту устаткування
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проводиться його дефектація, уточнення фізичних об’ємів робіт та корегування, за
необхідності, графіка ремонту. У процесі дефектації повинні бути виявлені всі дефекти
і встановлені критерії, яким повинно відповідати відремонтоване устаткування і
споруди. Перед ремонтом основного устаткування і після його завершення повинні
проводитися експрес-випробування з метою одержання даних для аналізу роботи
устаткування і стану окремих вузлів, уточнення обсягів
робіт і оцінки якості ремонту, відповідно. Оформлення технічних рішень по
невиконаним ремонтним роботам передбачених погодженим об’ємом робіт, а
також роботам регламентованим ГКД 34.20.661-2003

165

5.6.1.13

п.5.6.1.13. Виведення устаткування та споруд повинно проводитися тільки
за оперативними заявками, тому оформлення ще додаткових розпоряджень на
ПрАТ
«Львівобленерго» виведення в ремонт не доцільне. Оперативна заявка повинна бути виконана у
Лист №131-2678 визначений термін або продовжена за наявності обґрунтованих причин.
від 27.04.2018

Відхилено
Виведення устаткування
та споруд повинно
проводитися на підставі
розпорядчого документа
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5.6.1.15

5.6.1.16

5.6.1.18

Викласти у такій редакції з урахуванням виділеного тексту :
НАЕК
«Під час проведення ремонтних робіт повинні дотримуватися вимоги ПОП,
«Енергоатом»
ППБ, промсанітарії, ядерної та радіаційної безпеки (для АЕС). Після закінчення
Лист №7088/06 від
ремонту територія, охоронна зона повинні бути прибрані і за необхідністю
22.05.2018
проведена рекультивація землі»
Останній абзац викласти в наступній редакції:
«Після уточнення фактичних характеристик надійності систем і
НАЕК
устаткування за наявності необхідного діагностичного забезпечення і технічної
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від документації допускається застосовувати ТОіР за технічним станом для
22.05.2018
можливості зміни тривалості міжремонтного циклу та експлуатації обладнання
до відмови при наявності відповідного обґрунтування та компенсуючих заходів»
Викласти у такій редакції:
НАЕК
«Ремонт основного устаткування на АЕС повинен проводитися в
«Енергоатом»
терміни
і в обсязі згідно з заводською документацію виробників
Лист №7088/06 від
(розробників)
устаткування, розроблених на підставі цієї документації
22.05.2018
регламентів ТОіР експлуатуючої організації.»
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п.5.6.1.19. Такий порядок приймання з середнього або капітального
ПрАТ
ремонту доцільний тільки при підрядному способі виконання цих робіт.
«Львівобленерго»
При виконанні робіт з середнього та капітального ремонту власним
Лист №131-2678
персоналом- достатньо приймати ремонт безпосереднім технічним керівником
від 27.04.2018
згідно з посадовою інструкцією за технологією ремонту.
НАЕК
Викласти у такій редакції з урахуванням виділеного тексту :
«Енергоатом»
«Приймання з середнього і капітального ремонту живильних насосних
Лист №7088/06 від агрегатів, головних циркуляційних насосів (ГЦН)»
22.05.2018
НАЕК
Потребують уточнення в частині визначення часу закінчення ремонту.
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
ВП «Запорізька
Пункты противоречат друг другу, в части определения времени окончания
АЕС» Лист №63- ремонта
86.1/10626 від
11.05.2018
п. 5.6.1.21
пропонуємо викласти в такій редакції «Обладнання
ПАТ
електростанцій, підстанцій, електричних мереж від 35 кВ та вище, які пройшли
«Укргідроенерго» капітальний або середній ремонт, підлягають приймально-здавальним
Лист № 11-2випробуванням під навантаженням протягом 48 годин (для «ГЕС» замість «ГНС»
2/2208 від
– з урахуванням графіка навантаження та наявності водних ресурсів), обладнання
04.05.2018
теплових мереж …» (далі – без змін)
РДЦ Південного
В п.5.6.1.24 потрібно вказати, що є часом закінчення ремонту для СЕС та
регіону
інших ВДЕ.
Лист № 01-3/16358
від 20.04.2018
Державна інспекція
Часом закінчення середнього і капітального ремонту є:
з експлуатації
- для парових котлів ТЕС з поперечними зв'язкам і ДТ – час під'єднання
електричних
котла до
станцій і мереж
стаціонарного паропроводу свіжої пари або час виведення в резерв після
Лист від 05.05.2018 проведення необхідних випробувань;
№83

5
Відхилено
Див. п.165 цьоьго Зводу
коментарів
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- для енергоблоків ТЕС і АЕС, турбоагрегатів ТЕС з поперечними зв'язками,
гідроагрегатів, ВЕУ і трансформаторів – час включення генератора в мережу;
трансформаторів – час постановки під навантаження;
Далі по тексту
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5.6.1.26

5.6.1.28

177

5.6.1.29

178

5.6.1.29

ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від

У разі наявності власного ремонтного персоналу енергооб'єкти повинні
мати обладнані майстерні і ремонтні площадки у виробничих приміщеннях.
Майстерні і площадки повинні бути оснащені необхідними механізмами,
верстатним парком, пристроями та інструментом, відповідати санітарним
нормам і вимогам технічної й пожежної безпеки, з дотриманням високої
культури виробництва.
Крім цього, на АЕС повинні бути приміщення для ремонту радіоактивного
тепломеханічного і електричного устаткування, побудовані (модернізовані)
відповідно до вимог радіаційної безпеки, оснащені засобами дезактивації і
радіаційного контролю.
Під час проведення ремонтних робіт у зоні суворого режиму повинні
виконуватися вимоги правил радіаційної і ядерної безпеки, використовуватися
обліковуваний інструмент, який має особливе пофарбування.

Власник має можливість аутсорсінгу, в даному випадку майстерні не
потрібні.
Викласти з додаванням виділеного тексту:
НАЕК
«Ремонтні,
ремонтно-налагоджувальні
організації
і
підрозділи
«Енергоатом»
енергооб'єктів повинні бути укомплектовані ремонтною, технологічною
Лист №7088/06 від
документацією, інструментом і засобами проведення спеціальних ремонтних
22.05.2018
робіт.»
п.5.6.1.29. Перший абзац доповнити: « В резервному фонді запасних
ПрАТ
«Львівобленерго» частин, матеріалів, вузлів, устатковання повинен бути виділений аварійний
Лист №131-2678 запас». Далі по тексту.
від 27.04.2018
п. 5.6.1.29 необхідно вказати мінімальну кількість запасних частин та
ПАТ
«Укргідроенерго» витратні матеріали в %-му відношенні до кількості обладнання, що перебуває в
Лист № 11-2експлуатації; не враховано наше попереднє зауваження

Ураховано у редакції
п.5.6.1.26

Ураховано

Ураховано

Взято до відома

1

179

180

181

2

5.6.1.29

5.6.1.29

5.6.2

3
4
2/2208 від
04.05.2018
ПАТ
Ввести термін «аварійний запас запасних частин, обладнання та матеріалів»
«Укргідроенерго» та доповнити пункт 5.6.1.29 цим терміном.
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
В енергокомпаніях (на базах певних енергооб'єктів) можуть бути створені
резервні фонди запасних частин, матеріалів і арматури, вузлів, устаткування.
Запасні вузли однотипного устаткування (ротори турбін, генераторів,
живильних помп, діафрагми, комплекти турбінних лопаток і обмоток статорів
генераторів тощо) бажано передбачати в якості централізованого запасу
ТОВ «ВІНД
енергокомпанії.
ПАУЕР»
Запасні частини, вузли і матеріали, які пошкоджуються під впливом
Лист №
від
зовнішніх атмосферних умов, повинні зберігатися в закритих складах.
Якщо власник енергокомпанії вирішив виконувати ремонти підрядним
способом, то йому не обов'язково зберігати запасні частини. Поставка запасних
частин може бути прописана в договорах на обслуговування
Назву пункту викласти у редакції «Модернізація, реконструкція,
технічне переоснащення»
Термін «модернізація» замінено на «технічне переоснащення та
реконструкція». Його не можна виключати без коригування НП
Держатомрегулювання. Слово «модернізація» використовується також в
НАЕК
«Енергоатом»
багатьох інших пунктах даного проекту документу
Лист №7088/06 від
Викласти текст пункту з урахуванням того, що поняття «модернізація»
22.05.2018
використовується також в багатьох інших пунктах даного проекту документу,
НП Держатомрегулювання-
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Ураховано

Ураховано

Відхилено
Термін «модернізація»
замінено на «технічне
переоснащення та
реконструкція».
Документи

НП

Держатомрегулювання і
інші слід привести до
вимог законодавства.

1

182

183

184

2

5.6.2.2

5.6.2.2

5.6.2.2

3

4
Предлагается дополнить: «… Графіки реконструкции…» «чи Програми» с
учетом существующей практики. В Компании сначала разрабатываются и
вводятся в действие Программы (например –КсППБ), а после выделения средств
в бюджетах разрабатываются графики реализации

ВП «Запорізька
АЕС» Лист №63Викласти п. 5.6.2.2 у попередньої редакції, та виключити посилання на
86.1/10626 від
РКМУ №648 та СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-103
11.05.2018
1. Розпорядження КМУ від 08.09.2004 №648 «Про заходи щодо
реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей»
- відносяться до Теплових станцій.
2. Вимоги СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-103 дублюють п. 5.6.2.3
П.5.6.2.2 викласти у наступній редакції:

5
Ураховано

Ураховано

"У кожній енергокомпанії, незалежно від їхньої відомчої належності і
форм власності, мають бути розроблені графіки реконструкції енергоблоків
теплоелектростанцій енергогенеруючих компаній, передбачених розділом ІІ
РДЦ Південного Розпорядження КМУ від 08.09.2004 №648 "Про заходи щодо реконструкції та
модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей". В цьому разі має
регіону
Лист № 01-3/16358 передбачатись правонаступництво виконання цих планів під час зміни власника
від 20.04.2018
або форми власності.

ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від

Крім того, в кожній енергокомпанії, що входить до складу ОЕС України,
мають бути розроблені "Схеми перспективного розвитку енергосистем та
електричних мереж" відповідно до СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-103 та "Плани
розвитку розподільних мереж".
У кожній енергокомпанії, незалежно від їхньої відомчої належності і форм
власності, повинні бути розроблені Графіки реконструкцій енергоблоків
теплоелектростанцій енергогенеруючих компаній, передбачених розділом ІІ
Розпорядження КМУ від 08.09.2004 №648 «Про заходи щодо реконструкції та
модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей». У цьому разі
повинно передбачатися правонаступництво виконання цих планів під час зміни
власника або форми власності.

Ураховано

1

185

2

5.6.2.3

3

ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018

4
Крім того, у кожній енергокомпанії, які входять до складу ОЕС України (за
винятком ВЕС, СЕС) повинні бути розроблені «Схеми перспективного
розвитку енергосистем та електричних мереж» відповідно до СОУ-Н ЕЕ 40.100100227-103.
Для ВЕС та СЕС немає потреби у розробці схем розвитку енергосистем
та мереж
5.6.2.3 Для виконання вимог Закону України «Про ринок електричної
енергії» щодо забезпечення надійності і стійкості ОЕС України та її зв'язків з
енергосистемами інших держав, оператором системи передачі розробляється
план розвитку системи передачі на наступні 10 років, оцінку достатності
генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту та забезпечення
необхідного резерву і затверджується Регулятором. Для забезпечення надійності
і стійкості ОЕС України та її зв’язків з енергосистемами інших держав, під
керівництвом Міненерговугілля розробляються плани нового будівництва,
реконструкцій, технічного переоснащення енергоблоків теплоелектростанцій
енергогенеруючих компаній, теплоелектроцентралей та електричних мереж. У
ньому визначаються об'єкти, види і обсяги робіт, терміни реалізації, джерела
фінансування заходів.
«План
реконструкції
та
модернізації
теплоелектростанцій
і
теплоелектроцентралей» узгоджується з Регулятором і затверджується
Кабінетом Міністрів України.

5

Ураховано

До глави «Терміни та визначення» необхідно додати визначення
«Оператор системи передачі» та «Регулятор»
Додати останній абзац:

185 а

5.6.2.3

Підставою для заміни устатковання може слугувати неможливість
відновлення його технічного стану в результаті зношення чи пошкодження за
допомогою капітального ремонту, економічної недоцільності виконання його
ремонту, згідно з планом технічного переоснащення.

Взято до відома

1

186

2

5.6.2.4

3

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

4
Перелік 4) маркера а) викласти у такій редакції:
«забезпечувати одержання документації за контрактом, переклад її на
українську мову (у випадку застосування імпортного устаткування і апаратури )
і своєчасну передачу її відповідним підрозділам РДЦ і проектним організаціям.
При цьому інтерфейси пристроїв РЗА повинні викладені українською мовою
(допускається застосування інтерфейсу, викладеного російською мовою до
забезпечення постачальником перекладу на українську мову або для вже
встановлених пристроїв РЗА, що зняті з виробництва).»
Перелік 5) маркера а) викласти у такій редакції:
«включати під час комплектації груп для навчання експлуатації
устаткування або апаратури до їхнього складу фахівців РДЦ, які будуть
забезпечувати вибір уставок і узгодження принципових схем у службах РЗА,
узгодження інструкцій з експлуатації цього устаткування чи апаратури.»
Перелік 7) маркера а) викласти у такій редакції:
«забезпечити одержання для відділів (служб) РЗА від постачальника
''Методичні вказівки на вибір уставок пристроїв РЗА імпортного виробництва''
для погодження їх із (відділом) службою РЗА першого рівня та представити в
РДЦ;»
Перелік 1) маркера б) викласти у такій редакції:
«погоджувати обсяги, терміни і умови реконструкції, технічного
переоснащення або давати мотивовані відмови чи альтернативні пропозиції,
повідомляти про кількість фахівців РДЦ, що будуть задіяні у навчанні
(відповідно до п.п. а).5) цього пункту;»

187

5.6.2.4

Перелік 2) маркера б) потребує уточнення перед «технічні умови» вказати,
що з ними робити «погоджувати» чи «розробляти» чи інше
Уточнити зобов’язання регіональних РДЦ відносно до технічних умов, а
ВП «Запорізька
АЕС» Лист №63- саме виправити граматичну помилку: «…РДЦ зобов’язані: 2) технічні умови…»
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Відхилено

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

1

2

5.6.2.4,
188

5.6.2.8

189

5.6.2.4

190

5.6.2.4

3
86.1/10626 від
11.05.2018

4

Граматична помилка
ПрАТ
п.5.6.2.4, 5.6.2.8.Слід проаналізувати окремо та вилучити, оскільки вказані
«Львівобленерго» пункти регламентовані положенням про взаємовідносини оператора передачі та
Лист №131-2678 РДЦ.
від 27.04.2018
ПрАТ
п.5.6.2.4 б) 2) пропущене слово «погоджувати», необхідно додати це слово.
«Львівобленерго»
Лист №131-2678
від 27.04.2018
5.6.2.4 Порядок взаємодії суб'єктів електроенергетики і РДЦ у разі нового
будівництва, реконструкції, технічного переоснащення і введення нового
устаткування управління та моніторингу пристроїв РЗА та ЗДТК, які
передаються в керування або відання РДЦ, визначається таким:
а) суб'єкти енергетики регіонів зобов'язані:
1) погоджувати з РДЦ технічні умови на приєднання замовників
(потужністю 1 МВт і більше), завдання на проектування, передпроектну та
проекту документацію (в т.ч. схеми перспективного розвитку електромереж та
схеми видачі потужності електростанцій);
2) погоджувати з РДЦ обсяги, терміни, умови реконструкції, технічного
ПАТ
«Центренерго» переоснащення до розроблення технічних умов на постачання устаткування (до
Лист №1591 від підготовки тендерної документації у випадку конкурсних торгів);
27.04.2018
3) погоджувати з РДЦ технічне завдання на постачання устаткування або
апаратури
(розділи
«Технічні
специфікації»,
«Документація»,
«Випробування», «Терміни постачання», «Навчання за контрактом»);
4) забезпечувати одержання документації за контрактом, переклад її на
українську мову (у випадку застосування імпортного устаткування і апаратури )
і своєчасну передачу її відповідним підрозділам РДЦ і проектним організаціям.
При цьому інтерфейси пристроїв РЗА повинні бути українською мовою;
5) включати під час комплектації груп для навчання на фірміпостачальнику устаткування або апаратури до їхнього складу фахівців РДЦ, які
будуть забезпечувати вибір уставок і узгодження принципових схем у службах

5

1

2

3

4
РЗА, узгодження інструкцій з експлуатації цього устаткування чи апаратури.
Оплата
такого
навчання
проводиться
за
рахунок
суб'єкта
електроенергетики;
6) залучати представників РДЦ на всі технічні наради з представниками
фірми- постачальника устаткування;
7) забезпечити одержання для відділів (служб) РЗА від постачальника або
розробити ''Методичні вказівки на вибір уставок пристроїв РЗА імпортного
виробництва'', узгодити їх зі (відділом) службою РЗА першого рівня і
представити в РДЦ;
8) розробляти програми випробувань (перевірок) і експлуатаційну
документацію, узгоджувати їх з РДЦ;
9) приймати в експлуатацію нове устаткування і апаратуру за участю
представників РДЦ;
10) здійснювати технічне обслуговування нового устаткування і апаратури
в терміни, узгоджені з РДЦ;
б) регіональні РДЦ зобов'язані:
1) погоджувати обсяги, терміни і умови реконструкції, технічного
переоснащення або давати мотивовані відмови чи альтернативні пропозиції;
2) технічні умови на приєднання замовників (потужністю 1 МВт і більше),
завдання на проектування, передпроектну та проекту документацію (в т.ч. схеми
перспективного розвитку електромереж та схеми видачі потужності
електростанцій);
3) погоджувати технічні умови на постачання устаткування або апаратури і
брати участь у всіх етапах робіт з реконструкції, технічного переоснащення або
введення устаткування чи апаратури згідно з п.5.6.2.4, а).
Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (зі
змінами)
Форма і розділи технічного завдання (технічних умов) не визначені діючими
нормативними документами
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5.6.2.4

5.6.2.4

5.6.2.4

3
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Оплата за навчання є договірними відносинами та до Правил не
відноситься
4) забезпечувати одержання документації за контрактом, переклад її на
українську мову (у випадку застосування імпортного устаткування і апаратури) і
Північна ЕС Лист своєчасну передачу її відповідним підрозділам РДЦ і проектним організаціям.
№07/17357 від При цьому інтерфейси пристроїв РЗА повинні бути на українській або
27.04.2018
російській мовах, допускається застосування інтерфейсів на англійській
мові за умови наявності якісних експлуатаційних інструкцій на українській
або російській мовах;
Підпункт 1 розділу "а" п.5.6.2.4 викласти в наступній редакції:

РДЦ Південного
регіону
Лист № 01-3/16358
від 20.04.2018

ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від

5

Ураховано частково в
редакції п.5.6.33 другої
редакції

Ураховано

"погоджувати з РДЦ технічні умови на приєднання замовників
(потужністю 1 МВт і більше), завдання на проектування, передпроектну
документацію (ТЕО схем приєднання електроустановок замовників) та
проекту документацію (в т.ч. схеми перспективного розвитку електромереж,
плани розвитку розподільних мереж та схеми видачі потужності
електростанцій)".
Підпункт 2 розділу "б" п.5.6.2.4 викласти в наступній редакції:
"погоджувати технічні умови на приєднання замовників (потужністю 1
МВт і більше), завдання на проектування, передпроектну документацію (ТЕО
схем приєднання електроустановок замовників) та проекту документацію (в
т.ч. схеми перспективного розвитку електромереж, плани розвитку
розподільних мереж та схеми видачі потужності електростанцій)".
Порядок взаємодії суб'єктів електроенергетики і РДЦ у разі реконструкції,
технічного переоснащення і введення нового устаткування, управління,
моніторингу пристроїв РЗА та ЗДТК, які передаються в керування або відання
РДЦ, визначається таким:
……
5) включати під час комплектації груп для навчання на фірміпостачальнику устаткування або апаратури до їхнього складу фахівців РДЦ, які

Ураховано

1
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195

2

5.6.2.6

5.6.2.7

3

ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018

ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018

4
будуть забезпечувати вибір уставок і узгодження принципових схем у службах
РЗА, узгодження інструкцій з експлуатації цього устаткування чи апаратури.
Оплата такого навчання проводиться за рахунок суб'єкта електроенергетики;
Видалити.
5.6.2.6 Устаткування електростанцій і мереж, пристроїв РЗА і ЗДТК після
реконструкції, технічного переоснащення, нового будівництва підлягає
приймально-здавальним випробуванням під навантаженням згідно з п.5.6.1.21 і
додатковими вимогами, якщо такі передбачені інструкціями заводу-виробника
і/або спеціальними програмами.
Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (зі
змінами).
5.6.2.7 Відповідальність за нове будівництво, реконструкцію, технічне
переоснащення устаткування електростанцій і мереж, пристроїв РЗА і ЗДТК
повинна покладатися на керівництво суб'єктів електроенергетики регіонів і
регіональних РДЦ, а для АЕС - на експлуатуючу організацію.
При цьому, всі роботи з модернізації устаткування АЕС, модифікація
організаційної структури експлуатуючої організації або конфігурації ЯУ повинні
проводитися у порядку, встановленому чинними НД, в тому числі НП 306.2.1062005
Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (зі
змінами)
Виключити з редакції пункту абзац 2 та 3
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5.6.2.8

197

5.6.2.8

ВП «Запорізька
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
Абзац 2 та 3 пункту 5.6.2.8 дублюють вимоги чинного законодавства
11.05.2018
України у сфері будівництва
5.6.2.8. За проектами нового будівництва, реконструкції, технічного
ПАТ
переоснащення, використання нового устаткування й апаратури вітчизняного та
«Центренерго»
імпортного
виробництва
погоджується
на
Науково-технічній
раді

5

Ураховано

Ураховано

Відхилено

Ураховано

1

2

3
Лист №1591 від
27.04.2018

4
Міненерговугілля України, яка визначає можливість їхнього використання в
енергетичній галузі.
Перед початком реалізації проектів нового будівництва, реконструкції,
технічного переоснащення необхідно отримати дозвіл на виконання будівельних
робіт, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р.
№ 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт».
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за
класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2)
та значними (СС3) наслідками, здійснюється на підставі акта готовності
об’єкта до експлуатації шляхом видачі органами державного архітектурнобудівельного контролю сертифіката у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України
Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (зі
змінами), Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
5.7.1.14 Допускається зміщення термінів … до 10% від тривалості
індивідуального (паркового) ресурсу.
Згідно визначення, індивідуальний ресурс визначається аналогічно
парковому. Тобто у разі відсутності відхилень розмірів деталі і усереднених
робочих параметрів середовища, парковий та індивідуальний ресурси
співпадають.
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5.7.1.14

ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018

5

Відхилено.
Примітка. Згідно з
СОУ-Н
МПЕ
40.1.17.401:2004
Контроль
металу
і
продовження
терміну
експлуатації основних
елементів котлів, турбін і
трубопроводів теплових
електростанцій. Типова
інструкція
поняття
«парковий
ресурс»
означає
установлений
НД Міненерговугілля і
погоджений з Держпраці
термін
в
годинах

1
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2

5.7.2.2

3

4

Викласти абзац 3 у редакції:
НАЕК
Основним НД, що регламентує вимоги щодо
«Енергоатом»
устаткування і трубопроводів АЕС, є СОУ НАЕК 158
Лист №7088/06 від
22.05.2018

контролю металу

5
напрацювання (циклах
навантаження)
устаткування (або його
елементів) даного типу,
після закінчення якого
для забезпечення їх
подальшої
надійної
експлуатації
потрібне
індивідуальне технічне
діагностування згідно з
вимогами чинних НД. З
огляду на вищенаведене
не
потрібно
ототожнювати поняття
«парковий ресурс» та
«індивідуальний
ресурс», тому що згідно
визначення
термін
«парковий ресурс» дає
загальні характеристики
устаткування
щодо
годин напрацювання, але
не
стосується
конкретних
типів
устаткування
відповідних виробників.
Відхилено.
Примітка. Проект СОУ
НАЕК 158 не має статусу
офіційного нормативнотехнічного документа.
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5.7.2.3

5.7.2.5

3

4

Викласти у редакції:
НАЕК
Періодичний контроль проводиться планово у процесі експлуатації
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від устаткування і трубопроводів з метою виявлення і реєстрації пошкоджень, зміни
22.05.2018
фізико-механічних властивостей і структури металу, а також оцінки його стану
Викласти у редакції:
Типова програма контролю металу повинна складатися для кожного типу
енергоблоку згідно з СОУ НАЕК 158
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

ПАТ
У підрозділ 5.8 «Технічна документація» крім змісту та переліку технічної
«Укргідроенерго» документації повинно бути вказано, хто формує, погоджує, затверджує інструкції
Розділ 5.8
Лист № 11-2з експлуатації обладнання, положення про підрозділи, посадові інструкції
2/2208 від
04.05.2018
Видалити маркер 13 «природоохоронних установок»
Маркер 6 викласти у ртакій редакції з урахуванням виділеного тексту:
НАЕК
«-протоколи (або журнали спостережень) про осідання будівель, споруд і
«Енергоатом»
5.8.1
фундаментів під устаткування»
Лист №7088/06 від
Замінити маркер 24 «шкідливий» на «забруднюючий»
22.05.2018
Замінити маркер 27 «розміщення відходів у навколишньому природному
середовищі» на «операції у сфері поводження з відходами»

5
Вищенаведений
документ буде враховано
після
офіційного
затвердження.
Ураховано.

Відхилено.
Примітка. Проект СОУ
НАЕК 158 не має статусу
офіційного нормативнотехнічного документа.
Вищенаведений
документ буде враховано
після
офіційного
затвердження.

Ураховано в редакції
Див п.204

1
204

2
5.8.1,

4
Абзац замінити:
дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, якщо
діяльність діяльність енергооб’єктів призводить до утворення відходів, для
яких коефіцієнт загального утворення відходів (Пзув) перевищує 1000.

5
Ураховано

Доповнити:
- комплект інструкцій з експлуатації устаткування і споруд, експлуатаційних
схем, програм випробувань і опробування устаткування, програм підготовки персоналу,
положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій для всіх категорій
керівників і спеціалістів а також для працівників які відносяться до чергового
персоналу;

Ураховано

Замінити маркер 9 «паспорт на РУ, оформлений у Державному комітеті
НАЕК
ядерного регулювання України» на «паспорт на РУ, оформлений у
«Енергоатом»
Державній інспекції ядерного регулювання України»
Лист №7088/06 від
Доповнити маркером:
22.05.2018
«-перелік систем, та елементів систем важливих для безпеки »
Додати нове перелічення в редакції:
ВП «Запорізька
«-Перелік систем, та елементів систем важливих для безпеки»
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
11.05.2018
НАЕК
Доповнити абзацом у наступній редакції:
«Енергоатом»
Допускається супровід переліку в електронному вигляді. При цьому має
Лист №7088/06 від бути документально встановлено порядок поводження з електронною версією
переліку.
22.05.2018

Ураховано

Ураховано

5.8.4

Державна інспекція
На кожному енергооб’єкті, енергокомпанії та їхніх підрозділах, для кожного
з експлуатації
робочого місця, повинен бути затверджений технічним керівником перелік інструкцій,
електричних
положень, схем, креслень, технічної документації.Перелік повинен переглядатися у міру
станцій і мереж
необхідності, але не рідше одного разу на 3 роки
Лист від 05.05.2018
№83

Ураховано

5.8.5

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

останній
абзац
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207

207 а

208

5.8.1

5.8.2

5.8.2

5.8.4

3
ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018
Державна інспекція
з експлуатації
електричних
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018
№83

Видалити абзац 2, речення 1

Ураховано

Ураховано

1

2

209

5.8.6

3
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

5.8.6

Усі зміни в устаткуванні, технологічних системах та експлуатаційних
інструкціях виконуються на підставі технічних рішень затверджених технічним
Державна інспекція керівником енерго об’єкта та повинні бути внесені в креслення і технологічні
з експлуатації
схеми негайно в установленому порядку, а також в креслення і схеми які
електричних
знаходяться в архіві.
станцій і мереж
Інформація про зміни в інструкціях і схемах повинна доводитись до відома
Лист від 05.05.2018 всіх працівників (із записом в журналі розпоряджень або в листі ознайомлення зі
№83
змінами), для яких обов'язкове знання цих інструкцій та схем.
Далі по тексту

209 а

210

211

212

5.8.7

5.8.7

5.8.7, 5.8.9

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

4
Абзац 4, речення 2 замінити слово «з’являється» на «є»

Абзац 1. Невідповідність терміну перегляду технологічних схем 3 роки, п.
5.8.9 (абзац 2) – термін перегляду технологічних схем – 2 роки. Відкоригувати
пункти

5
Ураховано

Ураховано

Ураховано в ред. п.214
Зводу

Абзац 2. Встановити термін перегляду інструкцій з експлуатації один раз на
5 років

п.5.8.7. Якщо наявна заводська інструкція з експлуатації встановленого
устаткування, то місцева інструкція не вимагається. Виходячи з цього перегляд
ПрАТ
«Львівобленерго» заводських інструкцій повинен здійснюватись при зміні конструкцій обладнання
Лист №131-2678 виробником обладнання.
від 27.04.2018
У разі наявності особливих умов експлуатації обладнання необхідно
скласти місцеву інструкцію з експлуатації обладнання та погодити з виробником.
У п.5.8.7 зазначено, що технологічні схеми (креслення) повинні
перевірятись на відповідність фактичним експлуатаційним не рідше ніж один раз
ВП «Запорізька
на 3 роки, а оперативні (технологічні) схеми повинні переглядатись не рідше ніж
АЕС» Лист №63один раз на 2 роки.
86.1/10626 від
Однак у п.5.8.9 зазначено що технологічні схеми (креслення) повинні
11.05.2018
перевірятись не рідше одного разу на 2 роки, а оперативні схеми повинні
перевірятись щорічно.

Ураховано в ред. п.214
Зводу

Ураховано в ред. п.214
Зводу
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213

214

2

3

4
Пропонуєтся залишити терміни перегляду схем (креслень) лише у п.5.8.7
(згідно посилання з термінів перегляду, вказаних у п.5.8.7)

Протиречиві вимоги до схем (кресленням), вказаним у різних пунктах
розділу 5.8
п.5.8.7, 5.8.9 дублюються. Дублюється інформація щодо термінів перевірки
та
перегляду
схем.
ПрАТ
Крім
цього,
пропонуємо встановити єдиний загальний термін перегляду
5.8.7, 5.8.9 «Львівобленерго» всіх видів схем-1 раз на 3 роки. Замість поняття оперативні (технологічні) схеми
Лист №131-2678 ввести поняття однолінійні схеми з'єднань устатковання обладнання, які повинні
від 27.04.2018
бути складені при введенні об'єктів в експлуатацію та переглядатися при зміні
схеми, зміні типів обладнання.
Абзац третій п.5.8.7 "Оперативні (технологічні) схеми повинні
переглядатись не рідше ніж один раз на 2 роки." – видалити.
Згідно з наданим визначенням поняття "Схема електричних з’єднань
обладнання підстанції / електростанції оперативна" – це документ який
відображає фактичний стан положень комутаційних апаратів. При цьому в якості
оперативної схеми може виступати в т.ч. схеми в АРМ диспетчерів або на
відеостінах диспетчерських пунктів, тощо. Тоді не зрозуміло, як можна
затверджувати схеми, яка постійно змінюється в реальному часі.
РДЦ Південного Затверджуватись можуть тільки нормальні схеми електричних з’єднань.
регіону
5.8.7
п.5.8.7 представити в такій редакції:
Лист № 01-3/16358
від 20.04.2018
"Технологічні схеми (креслення) повинні перевірятись на відповідність
фактичним експлуатаційним не рідше ніж один раз на 3 роки з відміткою на них
про перевірку, у разі внесення змін технологічні схеми повинні представлятися у
новій редакції.
Терміни перегляду інструкцій з експлуатації устаткування, переліків
необхідних інструкцій – раз у 3 роки.
Нормальні
схеми
електричних
з’єднань
переглядаються
і
затверджуються технічним керівником енергокомпанії (акціонерного
товариства, об’єкта електроенергетики) щорічно.
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Поопорні схеми ВЛ 0,4-20 кВ переглядаються і затверджуються
технічним
керівником районної електричної мережі. Поопорні схеми ВЛ 35-110 кВ
переглядаються і затверджуються технічним керівником електричних мереж.

5

Порядок використання експлуатаційних документів і технологічних схем,
які не пройшли перегляду, визначає технічний керівник енергооб'єкта".
При цьому незрозуміло, що мається на увазі під "фактичною
експлуатаційною схемою".
Для конкретизації вимог п. 5.8.7 в розділ 3 слід додати визначення
поняття "Технологічна схема (креслення)" та "фактична експлуатаційна схема".
Наприклад: "Технологічна схема – графічне зображення основних вузлів
(трансформаторів, вимикачів, генераторів, котлів, насосів, парогенераторів,
димососів, тощо) та зв’язків між ними енергооб’єкту, призначеного для
виробництва, передачі та розподілу електричної та теплової енергії."
Або змінити формулювання щоб виключити термін "фактична
експлуатаційна схема"
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216

5.8.7

Південна ЕС
Лист №05/17172
від 26.04.2018

5.8.7

ПАТ «Полтаваобленерго» Лист
№03-18/7540 від
11.05.2018

217

5.8.7

218

5.8.8,

п.5.8.7 доповнити вимогами щодо того, хто має розробляти поопорні схеми,
в т.ч. розробляти, переглядати та затверджувати поопорні схеми ПЛ 220-750 кВ.
Добавити
Схеми нормального режиму переглядаються і затверджуються технічним
керівником
енергокомпанії
(акціонерного
товариства,
об’єкта
електроенергетики) щорічно.
п.5.8.7 замінити «ВЛ» на «ПЛ».

Виправити помилку перекладу скорочення.
Поопорні схеми ПЛ 0,4-20 кВ переглядаються і затверджуються технічним
керівником районної електричної мережі. Поопорні схеми
ПЛ 35-110 кВ
переглядаються і затверджуються технічним керівником електричних мереж.
п.5.8.8 та п. 12.4.34 вжито поняття диспетчер ЕЕС , потрібно замінити на
ПрАТ
«Львівобленерго» диспетчер РДЦ, оскільки диспетчерів ЕЕС немає.
Південна ЕС
Лист №05/17172
від 26.04.2018
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222

5.8.9
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5.8.9

3
Лист №131-2678
від 27.04.2018
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

4
Див. пропозиції до пункту 5.8.7

У другому абзаці необхідно вказати які саме схеми та інструкції маються
ВП «Запорізька на увазі
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
Інформація дублює інформацію викладену в п 5.8.7 але зазначені інші
11.05.2018
строки перегляду
ПАТ «Полтавап.5.8.9 замінити: «ВЛ» на «ПЛ»; «ВЛ 0,4-10 кВ» на «ПЛ-0,4-20 кВ».
обленерго» Лист
№03-18/7540 від
11.05.2018
Добавити в абзац другий
Південна ЕС
…Схеми нормального режиму переглядаються і затверджуються
Лист №05/17172
від 26.04.2018
технічним керівником енергокомпанії щорічно. …
з п.5.8.9 виключити другий абзац (який дублює п.5.8.7) та представити в
такій редакції:
"Усі робочі місця оперативного персоналу повинні бути забезпечені згідно
з переліком необхідною експлуатаційною документацією, розробленою у
відповідності до вимог цих Правил на підставі заводських і проектних даних,
РДЦ Південного типових інструкцій та інших НД, досвіду експлуатації і результатів
регіону
випробувань, а також з урахуванням місцевих умов. Інструкції з експлуатації
Лист № 01-3/16358 устаткування і перелік документації для кожного робочого місця повинні бути
від 20.04.2018
затверджені технічним керівником енергооб’єкта".
Абзац четвертий п.5.8.9 представити в редакції:
"Нормальні схеми електричних з’єднань обладнання підстанції /
електростанції переглядаються та затверджуються технічним керівником
енергокомпанії" виключити.
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Вже враховано в п.5.8.7. Окрім того. немає такого поняття як "схема
нормального режиму". Є лише термін "нормальна схема електричних з’єднань".
5.8.7 Технологічні схеми (креслення) повинні перевірятись на відповідність
фактичним експлуатаційним не рідше ніж один раз на 3 роки з відміткою на них
про перевірку, у разі внесення змін технологічні схеми повинні представлятися у
ПАТ «Київенерго» новій редакції.
5.8.9 ….Технологічні схеми (креслення) повинні перевірятись на
Лист №
від
відповідність фактичним експлуатаційним не рідше одного разу на 2 роки з
відміткою на них про перевірку.

ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від

Повтор із зазначенням різних термінів
Усі робочі місця оперативного персоналу повинні бути забезпечені згідно
з переліком експлуатаційною документаціє……….Схеми нормального режиму
роботи електричних мереж 35-110(150) кВ узгоджуються інспекцією
Державного енергетичного нагляду.

Пропонується виключити:
1. Бюрократія процесу отримання зайвого узгодження.
2. Навряд чи інспекція краще знає яку схему нормального режиму треба
застосовувати ніж власник мережі, тим більше що схеми погоджує ще й
вищестояща оранізація ЕЕС або НЕК.
ПАТ
п.
5.8.9. Оперативні схеми повинні перевірятись щорічно і
«Укргідроенерго» затверджуватись технічним керівником згідно з 13.6, але 13 розділ буде вилучено
Лист № 11-2з ПТЕ
2/2208 від
04.05.2018
Усі робочі місця оперативного персоналу повинні бути забезпечені згідно з
переліком необхідною експлуатаційною документацією затвердженою
Державна інспекція
технічним керівником енергооб’єкту, розробленою відповідно до вимог цих Правил
з експлуатації
на підставі заводських і проектних даних, типових інструкцій та інших НД, досвіду
електричних
експлуатації і результатів випробувань, а також з урахуванням місцевих умов.
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018 Нормальні схеми електричних з’єднань обладнання підстанції/ електростанції
переглядаються та затверджуються технічним керівником енергокомпанії щорічно.
№83
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Другий абзац п.5.8.9 видалити - повторює п.5.8.7 та суперечить по термінам
перегляду технологічних схем, а саме:
- п.5.8.7 - Терміни перегляду інструкцій з експлуатації устаткування, переліків
необхідних інструкцій – раз у 3 роки;
- п.5.8.9 - Технологічні схеми (креслення) повинні перевірятись на відповідність
фактичним експлуатаційним не рідше одного разу на 2 роки з відміткою на них про
перевірку.
Державна інспекція
… з урахуванням вимог замінити «НЕК «Укренерго» на «системного
з експлуатації
оператора»
електричних
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018
№83
В інструкціях з експлуатації устаткування будівель і споруд, засобів релейного
захисту, телемеханіки, зв'язку і комплексу технічних засобів автоматичної системи
керування (АСК) для кожної установки повинні бути наведені:
- коротка характеристика устаткування установок, будівель і споруд;
- опис роботи схеми;
- критерії і межі безпечного стану і режимів роботи установки або комплексу
установок;
- місце під'єднання та установки давачів і вторинних приладів ЗВТ, органів
Державна інспекція керування;
- порядок підготовки до пуску;
з експлуатації
- порядок пуску, зупину і режиму роботи устаткування, утримання будівель і
електричних
споруд
під час нормальної експлуатації;
станцій і мереж
- порядок обслуговування устаткування під час порушень у роботі і аварійних
Лист від 05.05.2018
режимах;
№83
- порядок допуску до огляду, ремонту і випробувань устаткування, будівель і
споруд;
- порядок та об’єм оглядів і обстежень обладнання з оформленнем
результатів в оперативній документації;
- вимоги щодо безпеки праці, вибухо- і пожежобезпеки, специфічні для даної
установки;
- заходи щодо забезпечення роботоздатності устаткування, яке перебуває в
резерві і готовності до пуску

НАЕК
«Енергоатом»

Маркер 2 розділити на 2 маркери та викласти в редакції:
- кваліфікаційні вимоги;
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Лист №7088/06 від
- перелік НД, інструкцій з експлуатації, технологічних схем та інших
22.05.2018
експлуатаційних документів, знання яких обов'язкове для працівників даної
посади (або посилання на перелік, де встановлено відповідний обсяг знань)
Останній абзац доповнити виділеним текстом:
«Терміни перевірки посадових інструкцій і положень про підрозділи
визначаються керівництвом енергооб’єкту, але не рідше ніж один раз на 5 років.
Перегляд цих документів проводиться у випадку зміни статусу (структури)
підрозділу»
Посадові інструкції всіх працівників повинні містити розділи,
Північна ЕС Лист
передбачені методичними вказівками зі складання інструкцій, в яких повинні
№07/17357 від
бути вказані:
27.04.2018
Посадові (робочі) інструкції для кожного робочого місця повинні містити
ПАТ «Київенерго» розділи, передбачені методичними вказівками зі складання інструкцій, в яких
повинні бути вказані:
Лист №
від
Доповнити
п.5.8.13 замінити «Інструкції з охорони праці переглядаються не рідше ніж
ПАТ «Полтаваобленерго» Лист один раз на 5 років…» на «Інструкції з охорони праці переглядаються не рідше
№03-18/7540 від ніж один раз на 3 роки…»
11.05.2018
Залишити попередню редакцію пункту
ВП «Запорізька
АЕС» Лист №63У тексті допущені друкарські помилки та пропущені слова
86.1/10626 від
11.05.2018
п.5.8.14.1 представити в редакції:
"Диспетчер НЕК “Укренерго” (диспетчер РДЦ, ЕЕС, енергопостачальної
компанії):
РДЦ Південного
- оперативна схема (може вестись в електронному вигляді за допомогою
регіону
АСУ ТП);
Лист № 01-3/16358
- оперативний журнал;
від 20.04.2018
- картотека заявок (може вестись в електронному вигляді) на зміну
оперативного стану та режимів роботи підвідомчих об’єктів диспетчеризації,
проведення випробувань і уведення їх в роботу;

5

Ураховано в ред. п.229

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

1

232 а

233

234

235

236

237

2

5.8.14.1

5.8.14.4

5.8.14.5

5.8.14.9

5.8.14.10

5.8.14.13

3

4
- журнал релейних захистів, автоматики і телемеханіки;
- журнал введення в роботу нових або реконструйованих об’єктів
диспетчеризації;
- журнал розпоряджень".

5

Державна інспекція
Диспетчер НЕК «Укренерго» (диспетчер РДЦ, ЕЕС, енергопостачальної
з експлуатації
компанії): замінити на «диспетчер системи передачі та системи розподілу»
електричних
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018
№83

Ураховано

Додати маркер:
- перелік (альбом алгоритмів) захистів і блокувань електроустаткування
(інструкції для систем захистів і блокувань електроустаткування з алгоритмами
їх роботи та перевірки)
Додати маркер:
- перелік (альбом алгоритмів) технологічних захистів і блокувань
устаткування теплового цеху (інструкції для систем технологічних захистів і
блокувань устаткування теплового цеху з алгоритмами їх роботи та перевірки)
Додати маркер:
- перелік (альбом алгоритмів) технологічних захистів і блокувань
устаткування хімічного цеху (інструкції для систем технологічних захистів і
блокувань устаткування хімічного з алгоритмами їх роботи та перевірки)
Черговий підстанції з постійним чергуванням, диспетчер районної мережі,
Північна ЕС Лист диспетчер структурного підрозділу ЕЕС:
№07/17357 від
27.04.2018

Ураховано

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від

5.8.14.13 Диспетчер ВЕС, СЕС:
- оперативна ремонтна схема і/або мнемосхема;
- оперативний журнал;
- журнал релейного захисту, автоматики й телемеханіки;
- карти уставок релейного захисту і автоматики;
- журнал розпоряджень;
- журнал обліку роботи за нарядами і розпорядженнями;
- журнал чи картотека дефектів і неполадок з устаткуванням;
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- журнал заявок диспетчеру енергосистеми;
- журнал місцевих заявок на виведення устаткування з роботи.
Журнал заявок на виведення устаткування з роботи

Досвід показує, що ведення двох журналів не є доцільним
Абзац 2 викласти у редакції:
НАЕК
«Оперативна документація може вестись з використанням комп'ютерного
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від обладнання за умови забезпечення збереження інформації в нормативні терміни
22.05.2018
та заборони несанкціонованої зміни»
На робочих місцях оперативного персоналу в цехах, на щитах керування
електростанцій та ПС мають вестись добові відомості за формами,
ПАТ «Київенерго» затвердженими технічним керівником.
Лист №
від
Оперативна документація може вестись за допомогою електронних
засобів за умови забезпечення збереження в нормативні терміни і заборони
несанкціонованої зміни.
Державна інспекція
… відхилень «він» замінити на «від» нормальної схеми…
з експлуатації
електричних
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018
№83
Державна інспекція
… повинні бути обладнані пристроями автоматичного звукового
з експлуатації
(магнітного додати «або цифрового» ) запису всіх оперативних переговорів,
електричних
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018
№83

п.5.8.18 привести у відповідність з пунктом 7.5 розділу 10. Кодексу системи
ПрАТ
«Львівобленерго» передачі (термін архівування та зберігання записів голосового зв'язку між
Лист №131-2678 персоналом ОСП та Користувача становить не менше 3 роки).
від 27.04.2018
п. 5.8.20 замінити «Мінпаливенерго» на «Міненерговугілля»
ПАТ
«Укргідроенерго»
Лист № 11-2-
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Абзац 1 викласти у редакції:
Стандартизація спрямована на досягнення оптимального рівня
упорядкованості в технічній експлуатації електричних станцій і мереж та
реалізується через розроблення, застосування і дотримання вимог»
Абзац 2 викласти у редакції:
Залежно від рівня суб´єкта стандартизації, що приймає нормативні
документи, вони поділяються на:
НАЕК
1) національні стандарти та кодекси усталеної практики, прийняті
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від національним органом стандартизації;
2) стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті
22.05.2018
підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють стандартизацію.
Стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті
підприємствами, установами та організаціями, застосовуються на добровільній
основі.
Національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються на
добровільній основі, крім випадків, якщо обов´язковість їх застосування
встановлена нормативно-правовими актами
Вилучити абзац 2
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
Маркер 4 викласти у редакції:
- виробництво джерел іонізуючого випромінювання
НАЕК
«Енергоатом»
Маркер 7 викласти у редакції:
Лист №7088/06 від
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з
22.05.2018
фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних
відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
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Відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері
використання ядерної енергії» в галузі використання ядерної енергії
обов'язковому ліцензуванню підлягають:
- переробка уранових руд;
- перевезення радіоактивних матеріалів;
- переробка, зберігання радіоактивних відходів;
- виробництво джерел іонізуючого випромінювання;
- використання джерел іонізуючого випромінювання;
- підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки (за переліком
ВП «Запорізька посад та спеціальностей, який визначається Кабінетом Міністрів України);
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з
АЕС» Лист №63фізичного
захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних
86.1/10626 від
відходів,
інших
джерел іонізуючого випромінювання;
11.05.2018
- будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки;
- будівництво сховища для захоронення радіоактивних відходів;
- експлуатація ядерної установки або сховища для захоронення
радіоактивних відходів;
- зняття з експлуатації ядерної установки;
- закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів

Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної
енергії» від 11.01.2000 №1370-XIV (ст. 7,8)
Данная редакция не соответствуют требованиям ЗУ «Про метрологію та
ВП «Запорізька
метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII и действующим НПА в
АЕС» Лист №635.10
сфере метрологической деятельности
86.1/10626 від
11.05.2018
Предлагаемая редакция приведена в Приложении 2 к данному письму
5.10.1 Відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної
діяльності, регулюються Законом України «Про метрологію та метрологічну
діяльність», а також іншими нормативно-правовими актами України з метрології.
ВП «Запорізька
У разі якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість
Розділ 5.10 АЕС» Лист №63- якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що
86.1/10626 від
передбачені законодавством України про метрологію та метрологічну діяльність,
11.05.2018
застосовуються правила міжнародного договору.
5.10.2 Сферою законодавчо регульованої метрології є види діяльності,
щодо яких з метою забезпечення єдності вимірювань та простежуваності
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здійснюється державне регулювання стосовно вимірювань, одиниць
вимірювання та засобів вимірювальної техніки.
До сфери законодавчо регульованої метрології в електроенергетиці
належать види діяльності, передбачені статтею 3 Закону України «Про
метрологію та метрологічну діяльність»:
- забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;
- контроль стану навколишнього природного середовища;
- контроль безпеки умов праці;
- контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних
засобів;
- топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи,
роботи із землеустрою;
- торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем
(споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем),
постачання та/або споживання енергетичних ресурсів (електричної і теплової
енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);
- роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території
забудови.
Перелік категорій засобів вимірювальної техніки, призначених для
застосування у сфері законодавчо регульованої метрології, наведено у Постанові
КМУ «Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що підлягають періодичній повірці».
5.10.3 Забезпечення єдності вимірювань на енергооб'єктах здійснюється
національною метрологічною службою України, до складу якої входять
метрологічні служби галузі та енергетичних об’єктів.
Метрологічна служба електроенергетичної галузі організовує виконання
усіх галузевих робіт щодо забезпечення єдності вимірювань відповідно до вимог
Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».
5.10.4 Структура галузевої метрологічної служби, її функціональні
обов'язки повинні відповідати вимогам «Типового положення про метрологічні
служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів
управління об'єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які
виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології».
Галузева метрологічна служба складається з:
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-метрологічної служби головного метролога у центральному органі
виконавчої влади (Міненерговугілля України);
-метрологічних служб енергооб'єктів, енергокомпаній, організацій
електроенергетичної галузі.
Структура метрологічної служби органу управління об’єднань
підприємств, підприємства, установи та організації електроенергетичної галузі
містить або поєднує в собі структурні (відокремлені) підрозділи, що здійснюють
діяльність у сфері метрології та метрологічної діяльності.
Кожен з наведених вище підрозділів метрологічної служби здійснює свою
діяльність згідно з положенням про метрологічну службу, розробленим та
затвердженим відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з
метрології.
Структуру і штатний розпис підрозділів метрологічної служби
енергооб'єктів, енергокомпаній, організацій, до складу яких входить
метрологічна служба, визначають їхні керівники з урахуванням завдань і вимог
електроенергетичної галузі.
5.10.5 Основними функціями метрологічної служби кожного
енергооб’єкту, енергокомпанії, організації електроенергетичної галузі є:
- здійснення аналізу стану вимірювань на всіх стадіях розроблення та
виготовлення продукції (надання послуг);
- забезпечення єдності вимірювань на енергооб’єктах;
- узагальнення результатів аналізу та оцінки стану засобів вимірювальної
техніки, їх ремонту і використання;
- визначення необхідної номенклатури засобів вимірювальної техніки та
їх застосування з метою ефективного контролю технологічних процесів та
характеристик готової продукції (послуги, що надається);
- надання методичної та практичної допомоги органам управління
об’єднань підприємств, підприємствам, установам та організаціям щодо
розроблення і застосування нових засобів вимірювальної техніки;
- забезпечення зберігання еталонів, засобів вимірювальної техніки та
допоміжних засобів повірки, калібрування ЗВТ;
- створення та застосування сучасних методів вимірювань та засобів
вимірювальної техніки;
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- участь у розробленні методів вимірювань і засобів вимірювальної
техніки та створенні допоміжних засобів повірки, калібрування ЗВТ, узгодження
пропозицій щодо їх розроблення та випуску із зацікавленими органами
управління об’єднань підприємств, підприємствами, установами та
організаціями;
- участь у розробленні стандартних зразків складу та властивостей
речовин і матеріалів;
- проведення експертизи технічних завдань, проектної, конструкторської,
технологічної документації, звітів про науково-дослідні роботи;
- розроблення та застосування стандартів та інших документів об’єднань
підприємств, підприємств, установ та організацій, що регламентують питання
забезпечення єдності вимірювань;
- проведення моніторингу причин виготовлення неякісної продукції
(надання неякісної послуги), що не відповідає метрологічним вимогам;
- організація проведення в установленому порядку повірки, калібрування
і ремонту засобів вимірювальної техніки;
- установлення міжкалібрувальних та міжповірочних інтервалів засобів
вимірювальної техніки, що застосовуються поза сферою законодавчо
регульованої метрології;
- взаємодія з науковими метрологічними центрами та державними
підприємствами, які належать до сфери управління центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та
метрологічної діяльності, та провадять метрологічну діяльність;
- проведення внутрішньої перевірки органами управління об’єднань
підприємств, підприємствами, установами та організаціями щодо забезпечення
єдності вимірювань на енергооб’єктах;
- організація і проведення робіт з підвищення кваліфікації, підготовки та
перепідготовки метрологів та фахівців, що працюють у відповідних
метрологічних службах.
5.10.6 Для виконання своїх функцій метрологічна служба кожного
енергооб’єкту повинна мати:
- персонал відповідної кваліфікації;
- приміщення відповідно до норм та вимог нормативних документів;
- технічне обладнання, необхідне для виконання робіт;
- нормативні та виробничі документи (методики повірки, калібрування
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засобів вимірювальної техніки, МВ тощо).
Приміщення, технічна оснащеність, документи, склад і кваліфікація
персоналу повинні відповідати вимогам нормативних документів з метрології,
методик вимірювань, експлуатаційних документів на засоби вимірювальної
техніки, забезпечувати достовірність результатів вимірювань та повірки,
калібрування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).
Персонал, який виконує метрологічні роботи, повинен проходити
підвищення кваліфікації не рідше 1 разу на 5 років.
5.10.7 Метрологічні служби кожного енергооб’єкту, енергокомпанії,
організації електроенергетичної галузі мають право:
- залучати до виконання робіт із забезпечення єдності вимірювань інші
структурні (відокремлені) підрозділи;
- отримувати від керівників підрозділів матеріали і відомості, необхідні
для виконання своїх обов'язків;
- вимагати від підприємств, установ, організацій (їх структурних
(відокремлених) підрозділів) припинення порушень метрологічних вимог в
установленому органом управління об’єднань підприємств (підприємством,
установою, організацією) порядку;
- бути представником за дорученням керівництва органу управління
об’єднань підприємств, підприємства, установи та організації в інших
організаціях і центральних органах виконавчої влади з питань, що належать до
компетенції метрологічної служби (особи, відповідальної за забезпечення
єдності вимірювань);
- подавати керівництву органу управління об’єднань підприємств,
підприємства, установи та організації пропозиції щодо впровадження сучасних
методів вимірювань і засобів вимірювальної техніки.
5.10.8 Забезпечення єдності вимірювань енергооб'єктів здійснюється під
час:
- ведення основного технологічного процесу щодо контролю параметрів
технологічного та допоміжного обладнання, технічних матеріалів і засобів,
виробничих, технологічних та робочих середовищ на відповідність проектним та
технічним вимогам;
- виконання робіт із модернізації;
- здійснення технологічних випробувань;
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- виконання технічного обслуговування;
- виконання планово-попереджувальних ремонтів (поточних, середніх та
капітальних).
Забезпечення єдності вимірювань під час експлуатації енергооб’єктів
засновано на:
а) використанні допущених до застосування в Україні одиниць
вимірювань фізичних величин;
б) застосуванні ЗВТ, допущених до використання в Україні у
встановленому порядку;
в) своєчасному проведенні повірки та калібрування ЗВТ;
г) застосуванні стандартних зразків складу і властивостей речовин і
матеріалів, стандартних довідкових даних про фізичні константи і властивості
речовин і матеріалів.
5.10.9 Метрологічна служба кожного енергооб’єкту, енергокомпанії,
організації електроенергетичної галузі, незалежно від їх підпорядкованості та
форм власності, повинна забезпечуватити організацію та проведення наступних
метрологічних робіт:
- повірка законодавчо регульованих ЗВТ;
- повірка ЗВТ, що застосовується поза сферою законодавчо регульованої
метрології;
- калібрування ЗВТ;
- метрологічна експертиза технічної документації;
- розроблення методик повірки ЗВТ, що застосовуються поза сферою
законодавчо регульованої метрології;
- розроблення методик калібрування ЗВТ;
- розробка та оцінка придатності до застосування методик вимірювань, що
застосовуються поза сферою законодавчо регульованої метрології.
Обєктами метрологічних робіт є:
- засоби вимірювальної техніки;
- методики вимірювань;
- методики повірки ЗВТ, що застосовуються поза сферою законодавчо
регульованої метрології;
- методики калібрування;
- проекти нормативних і виробничих документів.
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5.10.10 Метрологічна служба (відповідні її підрозділи) енергооб’єкту
повинна мати у своєму розпорядженні таку документацію:
- законодавчі, нормативно-правові акти, нормативні документи, технічні
регламенти метрологічної системи України, необхідні для виконання покладених
функцій;
- графіки повірки та калібрування ЗВТ, які є в експлуатації, затверджені і
складені відповідно до вимог НД з метрології;
- методики повірки, калібрування ЗВТ;
- експлуатаційну документацію на ЗВТ, випробувальне обладнання (ВО),
та допоміжне устаткування;
- перелік ЗВТ, переведених в індикатори;
- перелік ЗВТ, переведених на довгострокове зберігання;
- документи, які визначають систему зберігання інформації і результатів
повірки чи калібрування (протоколи, робочі журнали тощо);
- методики проведення ремонту ЗВТ;
- методики вимірювань, затверджені в установленому порядку;
- графіки технічного обслуговування та ремонту ЗВТ, затверджені у
встановленому порядку.
5.10.11 Забезпечення єдності вимірювань під час експлуатації
енергетичного устаткування повинно бути передбачене узгодженими та
затвердженими технічним завданням і проектом, підтвердженими висновками
метрологічної експертизи, та здійснюватися на усіх етапах створення, введення
в експлуатацію, експлуатації і виведення з експлуатації енергооб’єкту.
Склад і зміст робіт з метрологічного забезпечення автоматизованих
систем управління технологічними процесами (АСУ ТП) енергооб’єкту на усіх
стадіях розроблення, впровадження та експлуатації АСУ ТП повинен відповідати
вимогам відповідних нормативних документів з метрології.
У проектній документації повинні бути наведені такі дані:
- номенклатура основних параметрів, які підлягають контролю, необхідна
точність їхніх вимірювань, типи ЗВТ та їхні метрологічні характеристики,
методик вимірювань;
- перелік вимірювальних, керуючих та обчислювальних каналів з оцінкою
їхніх метрологічних характеристик;
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- номенклатура технологічних параметрів, які використовуються у
технологічному циклі без оцінки значень з нормованою похибкою, типи ЗВТ для
контролю таких параметрів (індикатори);
- номенклатура технологічних параметрів, що контролюються
недоступними (що не вилучаються) ЗВТ, і правила експлуатації таких ЗВТ;
- номенклатура методик повірки і калібрування ЗВТ;
- технічні вимоги до виробничих приміщень та приміщень для
обслуговування, ремонту, повірки, калібрування та зберігання ЗВТ;
- нормативи чисельності персоналу, який виконує роботи із забезпечення
єдності вимірювань з наведенням його кваліфікаційних характеристик.
Робота з модернізації АСУ ТП енергооб’єкту повинна проводитися за
обов'язкової участі метрологічної служби.
5.10.12 Оснащення енергооб'єктів ЗВТ повинно відповідати проектній
документації, чинним національним та галузевим НД, що визначають вимоги до
обсягу технологічних вимірювань.
5.10.13 Вибір ЗВТ та їхніх метрологічних характеристик повинен
здійснюватися на стадії проектування на підставі проектних норм точності
вимірювань технологічних параметрів, вимог чинних національних і галузевих
НД, які визначають вимоги до точності вимірювань технологічних параметрів.
Законодавчо регульовані ЗВТ до постачання повинні пройти оцінку
відповідності вимогам технічних регламентів і бути занесені до реєстру
затверджених типів ЗВТ, коли це передбачено відповідними технічними
регламентами.
Для ЗВТ, що не застосовуються в сфері законодавчо регульованої
метрології, оцінка відповідності проводиться на добровільних засадах. Таки ЗВТ
повинні бути повірені, чи відкалібровані до їх постачання.
5.10.14 Типи ЗВТ, які ввозяться на територію України з-за кордону з
метою їх експлуатації енергооб’єктами, повинні бути узгоджені з
метрологічними службами енергооб'єктів.
За наявності відповідних міжнародних договорів України визнаються
результати оцінки відповідності, повірки та калібрування ЗВТ, проведених в
інших державах.
5.10.15 Засоби вимірювальної техніки та інші технічні засоби, які
застосовуються на АЕС, за своїми технічними характеристиками (параметрами
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живлення, захищеності від зовнішніх факторів впливу тощо) повинні відповідати
вимогам проекту і чинним нормам та правилам в атомній енергетиці.
5.10.16 У програмах пусконалагоджувальних робіт на енергооб’єктах
повинні бути передбачені заходи, пов'язані з повіркою, калібруванням ЗВТ,
вимірювальних каналів (ВК) вимірювальних інформаційних систем (ВІС) та
АСУ ТП.
5.10.17 Вимірювальні канали ВІС та АСУ ТП повинні бути, в залежності
від сфери застосування, повірені, чи відкалібровані згідно НД з метрології.
Застосування у роботі ЗВТ, які не пройшли повірку чи калібрування, у
тому числі тих, що входять до складу ВІС та АСК ТП, забороняється.
Примітка. Засоби вимірювальної техніки, які застосовуються у складі ВК
ВІС та АСУ ТП, можуть окремо не повірятися (не калібруватися), якщо це
передбачено методиками повірки (калібрування) ВК зазначених систем.
5.10.18 Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки мають
проходити періодичну повірку в процесі експлуатації відповідно до графіків.
Повірка ЗВТ проводиться організаціями,
установленому порядку на право проведення повірки.

уповноваженими

в

Міжповірочний інтервал таких ЗВТ встановлюється згідно з «Порядком
встановлення міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки за категоріями».
Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її
результатів встановлено «Порядком проведення повірки законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та
оформлення її результатів».
5.10.19 Засоби вимірювальної техніки (за винятком індикаторів і учбових),
результати вимірювань яких використовують для контролю за надійною та
економічною роботою устаткування, під час проведення налагоджувальних,
ремонтних та інших, що не віднесені до законодавчо регульованих, підлягають
повірці або калібруванню на добровільних засадах.
Необхідність та періодичність проведення повірки або калібрування
визначається метрологічною службою енергооб’єкту за погодженням з
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технологічними підрозділами та затверджується технічним керівником
енергооб’єкту. Для АЕС повірка або калібрування ЗВТ обов'язкова.
5.10.20 Повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки, які не
застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в
експлуатації, проводиться метрологічною службою енергооб’єкту, або іншими
організаціями, що мають право на виконання цих робіт.
Повірка, калібрування ЗВТ проводиться згідно з графіками повірки,
калібрування, затвердженими технічним керівником енергооб’єкту.
Результати повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки
оформляються відповідно до нормативних документів з метрології.
Еталони, які застосовуються для повірки та калібрування ЗВТ, повинні
мати документально підтверджену простежуваність та відповідати вимогам
ДСТУ ISO/IEC 17025.
5.10.21 Всі ЗВТ, у тому числі які є в резерві, повинні бути в справному
стані та постійній готовності до виконання вимірювань, повірені чи
відкалібровані через встановлені міжповірочні чи міжкалібрувальні інтервали.
У технічно обґрунтованих випадках допускається збільшення
встановленого раніше міжповірочного, міжкалібрувального інтервалу для ЗВТ,
що встановлені на діючому устаткуванні, термін виведення якого в ремонт
продовжений. Допускається експлуатація ЗВТ, встановлених на діючому
устаткуванні, строк міжповірочного або міжкалібрувальнольного інтервалу яких
скінчився, до виводу цього устаткування в ремонт. Дозвіл на експлуатацію цих
ЗВТ оформлюється у встановленому на енергооб'єкті порядку.
Періодичність повірки, калібрування ЗВТ, вмонтованих у технологічне
устаткування, повинна відповідати міжремонтному інтервалу цього
устаткування.
Допускається проведення вибіркової повірки або калібрування ЗВТ, якщо
це передбачене методикою повірки або калібрування. Порядок оформлення
результатів повинен бути наведений у методиці повірки чи калібрування.
5.10.22 ЗВТ які не використовуються у виробничій діяльності та
знаходяться на зберіганні, періодичній повірці або калібруванню не підлягають.
Такі ЗВТ на час зберігання повинні бути промарковані видимими позначками.
ЗВТ, які знаходяться на зберіганні, підлягають обліку.
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Перелік ЗВТ, які не використовуються у виробничій діяльності та
знаходяться на зберіганні, складається відповідальною особою суб'єкта
господарювання, якому належать такі ЗВТ, з обов'язковим погодженням з
головним метрологом підприємства.
ЗВТ, які зберігають та не використовують, підлягають позачерговій
повірці чи калібруванню безпосередньо перед уведенням в експлуатацію.
5.10.23 Засоби вимірювальної техніки, що застосовуються для
спостереження за змінами фізичних величин без оцінювання їхніх значень з
нормованою похибкою (як індикатори) та для навчальних цілей на тренажерах
енергоблоків ТЕС і АЕС, навчальних лабораторних стендах, а також як наочні
посібники, повірці та калібруванню не підлягають. На такі ЗВТ та їхні
експлуатаційні документи повинне бути нанесене відповідне маркування.
Користувач забезпечує їхню справність в установленому на енергооб'єкті
порядку.
Порядок віднесення ЗВТ до індикаторів, складання їхнього переліку,
визначається метрологічною службою енергооб’єкту на підставі даних проектної
та технічної документації для кожного типу енергоблоків.
5.10.24 Технічне обслуговування та ремонт ЗВТ, інших технічних засобів,
що застосовуються під час вимірювань, повинно проводитись згідно з
експлуатаційною документацією в порядку, установленому на енергооб'єкті.
Після ремонту повинно проводитись повірка або калібрування ЗВТ виходячи із
сфери застосування засобу вимірювальної техніки.
5.10.25 Оперативне обслуговування ЗВТ повинен вести оперативновиробничий персонал підрозділів, призначений рішенням керівництва
енергооб’єкту.
5.10.26 Встановлення і демонтаж звужувальних та інших пристроїв для
вимірювання витрати, захисних гільз давачів вимірювання температури,
поверхневих термопар, температурних давачів без захисних гільз повинен
виконувати персонал, який ремонтує технологічне устаткування устаткування, а
приймання – підрозділ, який експлуатує ЗВТ за участю метрологічної служби
енергооб’єкту.
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5.10.27 Під час експлуатації ЗВТ та інших технічних засобів на
енергооб'єкті повинна зберігатись і аналізуватись інформація про їхні відмови
протягом не менше 5 років.
5.10.28 Персонал, що обслуговує устаткування, на якому встановлені ЗВТ,
несе відповідальність за дотримання умов експлуатації, їхнє збереження і
чистоту зовнішніх елементів.
5.10.29 Вимірювання основних технологічних параметрів на
енергооб’єктах повинні проводитись згідно з експлуатаційною документацією.
У разі необхідності енергооб'єкти розробляють МВ, що регламентують вимоги
до мети, об'єктів, умов, методів, засобів, алгоритмів вимірювань і контролю
вимірювань впливаючих величин згідно з нормативними документами та
оцінюють їх придатність відповідно ДСТУ ISO/IEC 17025.
5.10.30 Метрологічна експертиза технічних завдань, технічної та
проектної документації у галузі електроенергетики повинна виконуватися згідно
з вимогами нормативно-правових актів, національних стандартів і галузевих
документів з метрології метрологічними службами організації-розробника або
інших спеціалізованих організацій за участю відповідних підрозділів
метрологічної служби електроенергетичної галузі.
5.10.31 З метою перевірки додержання суб’єктами господарювання вимог
Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», технічних
регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та
метрологічної діяльності центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері метрологічного нагляду здійснюється метрологічний
нагляд.
На енергооб’єктах видами метрологічного нагляду є:
- державний ринковий нагляд за законодавчо регульованими засобами
вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів;
- метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.
Під час метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації проводиться перевірка:
- стану та дотримання правил застосування засобів вимірювальної
техніки;
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- додержання вимог до періодичної повірки засобів вимірювальної
техніки;
- застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації
засобів вимірювальної техніки.
5.10.32 Метрологічні служби кожного енергооб’єкту, енергокомпанії,
організації електроенергетичної галузі, незалежно від їх підпорядкованості та
форм власності, зобов’язані додержуватися метрологічних вимог.
Представлена редакція розділу, не відповідає чинному Закону України
«Про метрологію та метрологічну діяльність » у термінології ,що використана та
не враховує особливості діяльності метрологічних підрозділів відокремлених
підрозділів ДП «НЕК «Укренерго».

Даний розділ потребує повного переосмислення та перероблення з
урахуванням діючих законів, регламентів, інших нормативних документів та
загальної політиці в сфері забезпечення єдності вимірювань.
Розділ 5.10 - Проект першої редакції ПТЕ в частині метрології (розділ 5.10)
необхідно повністю переробити, тому що він:
1. Прописаний ще під старий Закон України "Про метрологію та
метрологічну діяльність", який діяв до 31.12.2015 року, починаючи з невірно
вказаних статей, неіснуючих нині посилань про методики виконання вимірювань
(МВВ) та інше. Необхідно спиратися на новий Закон України «Про метрологію
та метрологічну діяльність» (від 05.06.2014 року №1314-VІІ) який діє з
01.01.2016 року.
НЕК «Укренерго»
2. Прописаний під калібрувальні лабораторії, як основу діяльності
Розділ 5.10 Лист №01/17471
метрологічних служб підприємств енергетики. Автори проекту першої редакції
від 02.05.2018
ПТЕ не розуміють різницю між «калібруванням» та «калібрувальними
лабораторіями» в тлумаченнях недіючого та нового Закону.
3. Не враховує особливості діяльності метрологічних відділів апарату
управління та відокремлених підрозділів ДП «НЕК «Укренерго».
Треба наново переписувати всі статті ПТЕ розділу 5.10, а не обмежуватись
вкрапленнями про «законодавчо регульовану метрологію» та різні «регламенти».
І це не робота головних метрологів енергосистем та апарату управління, навіть
відсунувши в бік основну роботу. І зауваженнями типу: «замість ... в п.5... треба
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....» не вирішити глобальні неточності. Необхідно вимагати від авторів проекту
першої редакції ПТЕ відповідального відношення до написання розділу 5.10
документу такого рангу з урахуванням діючих законів, регламентів та інших
нормативних документів в сфері забезпечення єдності вимірювань. Даний підхід
треба застосовувати й до інших розділів, в тому числі які знаходяться в стадії
розробки, зокрема «Нормативні посилання», «Терміни та визначення» та інші.
При наявності нового проекту редакції ПТЕ, який буде близький до
нинішніх реалій, зауваження та пропозиції будуть конкретними.
5.10.3 абзац третій, виключити фразу «і методик виконання вимірювань
ПАТ «Донецьк- (MBB)», у зв'язку з тим, що MBB не є об'єктом метрологічного нагляду і на це
обленерго» Лист немає посилань в Законі України «Про метрологію та метрологічну діяльність»,
№07/2771/ис від
Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової
27.04.2018
продукції».
Північна ЕС Лист
- атестацію на право повірки (калібрування) ЗВТ для потреб сторонніх
№07/17357 від організацій.
27.04.2018

ПАТ «Донецькобленерго» Лист
№07/2771/ис від
27.04.2018

5.10.4 Національна метрологічна служба не виконує державний контроль і
нагляд, це обов'язки окремого органу який входить в структуру національної
метрологічної служби, тому що в її структуру входять так само і метрологічні служби
підприємств і організація, але вони не уповноважені виконувати державний нагляд.
Виходячи з інформації яка відображена в п. 5.10.4, можливо припустити, що вона
стосується не видів державного контролю і нагляду, а функцій і повноважені організацій
які входять до національної метрологічної служби, тому якщо це так тоді пропоную цей
пункт викласти у наступній редакції:
«Організації які входять до структури національної метрологічної службі
здійснюють діяльність в межах повноважень, які визначені у III розділу Закону України
«Про метрологію та метрологічну діяльність»:
- забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері метрології та
метрологічної діяльності:
- організація проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології:
- забезпечення функціонування та вдосконалення національної еталонної бази;
розроблення або участь у розробленні державних наукових і науково-технічних програм,
що стосуються забезпечення єдності вимірювань:
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- представництво та участь від України в діяльності міжнародних,
європейських та інших регіональних організацій з метрології:
- координація діяльності щодо забезпечення функціонування метрологічної
системи України;
- організація функціонування та підготовка пропозицій з удосконалення
національної еталонної бази;
- уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
- здійснення фундаментальних наукових досліджениь у сфері метрології, а
також виконання роботи, пов'язаних з розробок) та реалізацією державша- програм з
метрології та концепції розвитку метрологічної системи України;
- здійснення науково-прикіадннх досліджень та виконання науково-дослідних
робіт, пов'язаних із створенням, удосконаленням, зберіганням, звіренням,
застосуванням національних еталонів, створенням систем передачі розмірів одиниць
вимірювання:
- участь у розробленні проектів технічних регламентів, інших нормативноправових актів, а також нормативних документів у сфері метрології та метрологічної
діяльності;
- здійснення координації та науково-методичного супроводження робіт із
забезпечення єдності вимірювань за відповідними напрямами діяльності:
- проведення оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки:
- проведення калібрування та повірки засобів вимірювальної техніки;
- проведення вимірювання у сфері законодавчо регульованої метрології;
- ведення інформаційного фонду за напрямами своєї діяльності;
- здійснення міжнародного співробітництва з питань, що належать до їх
компетеицій.»
5.10.7 У зв'язку з тим, що в Законі України «Про метрологію та метрологічну
діяльність» вказано о проведенні саме метрологічного нагляду, який здійснюється
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
метрологічного нагляду, а такого поняття як метрологічного контролю немає, пропоную
його застосовувати лише як «внутрішній метрологічний контроль», тому пропоную п.
5.10.7 викласти у наступній редакції:
«Об'єктами метрологічного нагляду та внутрішнього метрологічного
контролю є ЗВТ. MBB (у сфері законодавчо регульованій метрології, якщо с посилання
на їх застосування у нормативно-правових актах), проекти нормативної, технічної,
технологічної, звітної науково-технічної документації, калібрувальні, випробувальні та
вимірювальні лабораторії, діяльність із забезпечення єдності вимірювань.
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Сфера метрологічного нагляду та контролю поширюється на вимірювання,
результати яких використовуються на енергооб'єкті під час:
основного технологічного процесу для контролювання параметрів
технологічного та допоміжного устаткування, технічних матеріалів і засобів,
виробничих, технологічних і робочих середовищ на відповідність проектним і технічним
вимогам:
- реконструкції та/або технічного переоснащення:
- технологічних випробувань;
- технічного обслуговування;
планово-попереджувальних
ремонтів (поточних, середніх
та
капітатьних).
Метрологічний нагляд та контроль за забезпеченням єдності вимірювань
передбачає проведення таких перевірок:
стану і застосування ЗВТ:
- стану і застосування MBB (у сфері законодавчо регульованій метрології, якщо
є посилання на їх застосування у нормативно-правових актах);
дотримання умов і правил калібрування ЗВТ і проведення вимірювань, які
виконуються уповноваженими калібрувальними і вимірювальними лабораторіями;
- своєчасності представлення ЗВТ на повірку та калібрування згідно з
графіками, затвердженими технічним керівником енергооб’єкту:
- дотримання вимог НД з метрології.
Об'єктами метрологічних робіт на енергооб'єкті є:
- засоби вимірювальної техніки;
- методики вимірювань;
- проекти нормативних і виробничих документів;
- повірочні лабораторії;
- калібрувальні лабораторії;
- вимірювальні та випробувальні лабораторії».
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Метрологічний контроль передбачає виконання таких робіт:
- метрологічна атестація та повірка
(калібрування) ЗВТ, які не
використовуються у сфері державного метрологічного нагляду;
Північна ЕС Лист
- атестація повірочних (калібрувальних) та вимірювальних лабораторій на
№07/17357 від
право повірки (калібрування) ЗВТ та виконання вимірювань для власних потреб
27.04.2018
(ВП) енергооб’єкту
Метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань передбачає
проведення таких перевірок:
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- дотримання умов і правил повірки (калібрування) ЗВТ і проведення
вимірювань, які виконуються атестованими калібрувальними і вимірювальними
лабораторіями;
Метрологічна служба енергооб’єкту повинна мати у своєму розпорядженні
таку документацію:
….
Північна ЕС Лист
- методики проведення ремонту ЗВТ; - вилучити
№07/17357 від
27.04.2018
….
- графіки технічного обслуговування та ремонту ЗВТ, затверджені у
встановленому порядку- вилучити
5.10.16 Згідно Закону України «Про метрологію та метрологічну
ПАТ «Донецьк- діяльність», немає такого поняття як метрологічна атестація, тому в даному
обленерго» Лист
випадку є пропозиція змінити на «оцінювання та визнання вимірювальних
№07/2771/ис від
можливостей», але це засади є добровільні, тому наполягати на його проведенні
27.04.2018
немає підстав.
ПАТ «Донецьк5.10.18 Абзац перший - виключити фразу «або метрологічну атестацію» на
обленерго» Лист підставі попереднього пункту.
№07/2771/ис від
Абзац другий виключити повністю.
27.04.2018
5.10.19 Абзац перший виключити фразу «На такі ЗВТ та їхні
ПАТ «Донецьк- експлуатаційні документи повинне бути нанесене відповісте маркування згідно
вимогами
ДСТУ
2708»,
у
зв'язку
з
тим,
що
обленерго» Лист з
№07/2771/ис від ДСТУ 2708 втратив чинність, а в «Порядку проведення повірки законодавчо
27.04.2018
регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та
оформлення її результатів», немає таких посилань.
Північна ЕС Лист
Порядок віднесення ЗВТ до індикаторів та складання їхнього переліку
№07/17357 від встановлюється нормативно-правовим актом Міненерговугілля.
27.04.2018
5.10.22 Абзац перший фразу «державного метрологічного контролю», замінити
ПАТ «Донецькобленерго» Лист на «законодавчо регульованої метрології», на підставі ст. 3 Закону України «Про
№07/2771/ис від метрологію та метрологічну діяльність».
27.04.2018
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Необхідність та періодичність проведення повірки (калібрування)
визначається метрологічною службою енергооб’єкту за погодженням з
технологічними підрозділами та затверджується технічним керівником
енергооб’єкту.
Північна ЕС Лист
У технічно обґрунтованих випадках допускається збільшення
№07/17357 від
встановленого раніше міжповірочного (міжкалібрувального) інтервалу для ЗВТ,
27.04.2018
що встановлені на діючому устаткуванні, термін виведення якого в ремонт
продовжений.
Допускається проведення вибіркової повірки (калібрування) ЗВТ, якщо це
передбачене методикою калібрування або повірки.
ПАТ «Донецьк15.10.23 Абзац перший слова «атестованої метрологічної служби», та
обленерго» Лист «атестовані» замінити на «акредитованої лабораторії», та «акредитовані», на
№07/2771/ис від підставі ст. 27 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»
27.04.2018
Повірку (калібрування) ЗВТ для власних потреб повинні проводити
Північна ЕС Лист
№07/17357 від фахівці атестованої метрологічної служби енергооб’єкту або інших підприємств
27.04.2018
і організацій галузі, які атестовані на виконання такої повірки (калібрування).
У разі неможливості виконання повірки (калібрування) ЗВТ
метрологічною службою енергооб'єкта, калібрування повинно виконуватись
Північна ЕС Лист фахівцями наукових метрологічних центрів стандартизації метрології та
№07/17357 від сертифікації України або метрологічної служби
27.04.2018
підприємств, уповноважених на право виконання повірочних
(калібрувальних) робіт для інших підприємств відповідно до ДСТУ ISO/IEC
17025.
Північна ЕС Лист
Результати повірки (калібрування) ЗВТ оформляються відповідно до вимог
№07/17357 від ДСТУ ISO/IEC 17025.
27.04.2018
Приміщення, технічна оснащеність, нормативна та методична
Північна ЕС Лист документація, склад і кваліфікація персоналу вимірювальних повірочних та
№07/17357 від
калібрувальних лабораторій повинні відповідати вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025
27.04.2018
та забезпечувати довіру до результатів вимірювань, повірки і калібрування.

5
Ураховано

Відхилено
Ураховано в ред. 247
Відхилено
Суперечить п. 262
Ураховано

Ураховано
Ураховано

1
267

268

269

270

270 а

271

2

3
Північна ЕС Лист
5.10.29
№07/17357 від
27.04.2018
Південно-Західна
ЕС Лист
Розділ 5.11
№06/17354 від
27.04.2018
ВП «Запорізька
АЕС»
Лист №635.11.1.4
86.1/10626 від
11.05.2018
ВП «Запорізька
АЕС»
Лист №635.11.2.1
86.1/10626 від
11.05.2018

4
Після ремонту повинна проводитись повірка (калібрування) ЗВТ.
Законодавчо регульовані ЗВТ, які вийшли з ремонту, підлягають обов'язковій
повірці.
Для забезпечення єдиної політики Міненерговугілля України з питання
захисту інформації автоматизованих систем пропонується доповнити розділ 5.11
«Автоматизовані системи» розділом 5.11.5 «Вимоги з інформаційної безпеки»

5
Ураховано

Неправильно сделана ссылка на п.5.6.2.3 поскольку п. 5.6.2.3 не
распростаняется на АС. Необходимо заменить ссылку на п.5.6.2.2

Ураховано

Сокращение: «ЮС»
изложить в редакции: «IOC»

Ураховано

Опечатка

5.11.2.12

Державна інспекція
з експлуатації
електричних
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018
№83

Третій абзац:
Для ГЕС, ВЕС додати ФЕС і підстанцій основним постом … далі по тексту.

5.11.2.12

Абзац 3 викласти у редакції:
Для блочних електростанцій основним постом управління є блочний щит
управління (БЩУ), призначений для централізованого управління основним
технологічним і електричним устаткуванням енергоблоку під час пуску,
нормальної роботи, планових і аварійних зупинів (включаючи розхолодження),
НАЕК
а також під час ліквідації аварійних ситуацій
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
Абзац 4 викласти у редакції:
22.05.2018
«Для ГЕС, ВЕС і підстанцій основним постом управління є головний щит
управління (ГЩУ), а для ТЕС та АЕС – центральний щит управління (ЦЩУ)»
Абзац 6 викласти у редакції:
Кожний енергоблок АЕС, крім БЩУ, повинен мати резервний щит
управління (РЩУ), призначений для аварійного зупину, аварійного

Ураховано

1

272

2

3

5.11.2.12

ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018

273

5.11.2.13

274

5.11.2.13

275

5.11.2.6

4
розхолодження енергоблоку й організації відведення залишкових тепловиділень
із забезпеченням ядерної і радіаційної безпеки, якщо з будь-яких причин цього
не можна зробити з БЩУ
Абзац 7 викласти у редакції:
Оперативне управління енергооб´єктом загалом повинно здійснюватися з
ЦЩУ (ГЩУ)
Замінити: «зупинів»

5

Відхилено
Прийнято в редакції п. 271

Викласти у редакції:
Ураховано
«Оптимальна організація виконання персоналом функціональних
обов´язків досягається тоді, коли пост управління реалізовано у вигляді
автоматизованого робочого місця (АРМ). Залежно від кількості персоналу на
НАЕК
посту управління, може бути організоване одне або декілька АРМ. Наприклад,
«Енергоатом»
на БЩУ може бути організовано три АРМ – персоналу, що керує котельним
Лист №7088/06 від
устаткуванням, турбінним устаткуванням і начальника зміни енергоблоку; на
22.05.2018
ЦЩУ (ГЩУ) – два АРМ: начальника зміни електричного цеху та персоналу,
що керує електроустаткуванням. АРМ повинні оснащатись програмно –
технічними, організаційними і технологічними засобами, які забезпечували б
виконання персоналом функціональних обов´язків на даному робочому місці»
Відхилено
Замінити: «програмно – технічними»
ПАТ
Прийнято в редакції п. 273
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018
Ураховано
У підсистемах (системі) електричної частини АСУ ТП енергооб’єкту
Північна ЕС Лист нижній рівень повинні утворювати мікропроцесорні пристрої управління, РЗА,
№07/17357 від регулювання, вимірювань та моніторингу, що забезпечують контроль,
27.04.2018
управління і захист кожного з елементів основного електричного устаткування і
кожного приєднання, об'єднаних системотвірною мережею, (магістраллю).

1

2

3

276

5.11.3.2

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

277

5.11.3.2

Північна ЕС Лист
№07/17357 від
27.04.2018

278

5.11.3.4

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

279

5.11.3.4

Північна ЕС Лист
№07/17357 від
27.04.2018

5.11.3.7

ВП «Запорізька
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
11.05.2018

5.11.3.8

ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018

280

281

4
5
Ураховано
Викласти маркер 14 у редакції:
прилади і пристрої, необхідні для налагодження, метрологічного
обслуговування (у тому числі засоби вмонтованого метрологічного контролю) і
перевірки робото здатності системи, а також запасні частини і спеціальний
інструмент, розраховані не менш ніж на 1 рік експлуатації КТЗ
Відхилено
- прилади і пристрої, необхідні для налагодження, повірки (калібрування)
Прийнято
в редакції п. 276
(у тому числі засоби вмонтованого метрологічного контролю) і перевірки
роботоздатності системи, а також запасні частини і спеціальний інструмент,
розраховані не менш ніж на 1 рік експлуатації КТЗ.
Викласти маркер 2 у редакції:
Ураховано
- спеціальне програмне забезпечення АС, тобто сукупність програм,
розроблених під час конкретної АС і реалізуючих основні (керуючі,
інформаційні) і допоміжні (що забезпечують функціонування і контроль за
роботою КТЗ і АС в цілому, автоматизовану обробку даних під час
метрологічного обслуговування вимірювальних каналів тощо) функції системи
Відхилено .
- спеціальне програмне забезпечення АС, тобто сукупність програм,
розроблених під час конкретної АС і реалізуючих основні (керуючі, Прийнято в редакції п. 278
інформаційні) і допоміжні (що забезпечують функціонування і контроль за
роботою КТЗ і АС в цілому, автоматизовану обробку даних під час метрологічної
атестації і повірки (калібрування) вимірювальних каналів тощо) функції
системи.
Ураховано
Додати: «Жорсткі умови»
Нет определения
5.11.3.8 Щити шафового типу повинні бути заземлені, ущільнені, мати
постійне освітлення, штепсельні розетки на 12/24В і 220В. Дверцята щитів
повинні замикатися. Штепсельні розетки повинні бути підключенні до мережі
освітлення цих щитів.

Ураховано

1

281 а

282

283

284

285

2

5.11.3.10

5.11.3.11

5.11.3.11

5.11.3.12

5.11.3.12

3

4

Редакцію 2003 року залишити без змін.Такі зміни не несуть позитивних
результатів,
а тільки ускладнюють експлуатацію цих систем.
Державна інспекція
з експлуатації
Монтаж зрівняльних і конденсаційних посудин, прокладка імпульсних ліній,
електричних
виготовлення й встановлення вимірювальних звужуючих пристроїв витратомірів
станцій і мереж
повинні проводитися згідно з НД та Правил.
Лист від 05.05.2018
Первинні вимірювальні тепломеханічні перетворювачі і виконавчі механізми
№83
АС повинні бути захищені від потрапляння на них вологи. У забірних пристроїв
первинних перетворювачів і виконавчих механізмів повинні бути площадки для
обслуговування і огляду, які забезпечують вільний доступ до них

Останнє речення абзацу 2 викласти з урахуванням виділеного тексту:
НАЕК
«Ремонт і підтримання первинних запірних органів у справному стані
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від повинен виконувати персонал, що обслуговує технологічне устаткування, або
22.05.2018
відповідне технологічне обладнання»
Виключити друге речення
ВП «Запорізька
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
Нет смысла в разделительных сосудах на границе зон
11.05.2018
5.11.3.12 Живлення дискретних давачів інформації повинно здійснюватись
ПАТ
«Центренерго» напругою 220В або 24В, 36В постійного струму від акумуляторної батареї або
Лист №1591 від внутрішніх джерел живлення КТЗ.
27.04.2018
Виключити це речення, як незрозуміле та надлишкове, та таке що не
Північна ЕС Лист
№07/17357 від відповідає вимогам ПУЕ, або некоректно дублює.
27.04.2018

285 а

5.11.3.12

5

Державна інспекція
10-й абзац.
з експлуатації
Живлення дискретних давачів інформації повинно здійснюватись
електричних
напругою видалити «220 В або 36 В» постійного струму від акумуляторної
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018 батареї або внутрішніх джерел живлення КТЗ.
№83

Ураховано

Відхилено.
Пропозиція недостатньо
обґрунтована
Ураховано

Відхилено.
Пропозиція недостатньо
обґрунтована

1

2

3

286

5.11.4

Південна ЕС
Лист №05/17172
від 26.04.2018

286 а

287

288

289

5.11.4.3

5.11.4.5

5.11.4.6

5.11.4.7

4
Вважаємо доцільним уточнити назву параграфу
5.11.4 Вимоги до експлуатації АС

Основною задачею експлуатації АС є забезпечення їх роботоздатності,
виконання заданих функцій і відповідність проектним характеристикам за рахунок:
- технічного обслуговування КЗА АС відповідно до встановленого регламенту;
- проведення ремонту КЗА АС відповідно до вимог проектної і заводської
документації, чинних норм і правил.
- ретельного аналізу функціонування АС в перехідних і аварійних режимах на
підставі
інформації, наданої ретроспективою аварійних подій, і розроблення заходів
Державна інспекція
щодо усунення недоліків у роботі АС;
з експлуатації
- метрологічного забезпечення;
електричних
- збору і аналізу даних про надійність комплексу засобів АС, ведення документації
станцій і мереж
Лист від 05.05.2018 й інформаційної бази даних про стан і надійність комплексу засобів АС, з розробкою
заходів по відновленню проектних характеристик устаткування, включаючи
№83
кабельні зв'язки, усунення причин що призводять до зниження проектних
характеристик;
- супроводження програмного й інформаційного забезпечення;
- аналізу ефективності функціонування АС та розроблення пропозицій щодо
їх удосконалення;
Далі по тексту

ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018
ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018
ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018

5
Ураховано

Взято до відома

«ієрархічними»

Ураховано

«цілісність»

Ураховано

5.11.4.7 Обслуговування і ремонт регулювальних органів і їх з’єднань з
виконавчими механізмами, редукторів електроприводів, тумб електроприводів,
з’єднувальних півмуфт повинні виконуватися персоналом, що веде ремонт
основного устаткування, а установка їх на місце і приймання проводиться за
участю персоналу, що обслуговує АС.

Ураховано

1

2

3

4

5

З досвіду експлуатації

289 а

290

291

5.11.4.7

5.11.4.8

5.11.4.9

Регулювальні і запірні органи, що використовуються в системах управління, у
процесі експлуатації повинні задовольняти технічні вимоги щодо щільності,
витратних характеристик і люфтів. У разі закриття щільність повинна
забезпечуватися дією системи дистанційного або автоматичного управління без
дозакриття вручну.
Обслуговування і ремонт регулювальних органів і їх з'єднань з виконавчими
механізмами, редукторів електроприводів, з'єднувальних півмуфт повинні
Державна інспекція виконуватися персоналом, що веде ремонт основного устаткування, а установка їх
з експлуатації
на місце і приймання
електричних
проводитися за участю персоналу, що обслуговує АС.
станцій і мереж
Кінцеві вимикачі, що задіяні в схемах управління і автоматики, обслуговує
Лист від 05.05.2018 підрозділ, який обслуговує ці системи. Виготовлення і обслуговування кронштейнів
№83
для установки кінцевих вимикачів здійснює персонал, що проводить ремонт основного
устаткування.
Налаштування кінцевих на "закриття" і "відкриття" запірної арматури
виконується персоналом обслуговуючим АС, спільно з персоналом, що веде ремонт
основного устаткування. Результати налаштувань фіксуються в ремонтних
журналах обох цехів.

Взято до відома

5.11.4.8 Монтаж і обслуговування відбірних пристроїв, бобишок гільз,
штуцерів, рівномірних сосудів і конденсаційних сосудів для установки
ПАТ
«Центренерго» давачів, а також дросельних органів витратомірів, повинні виконуватися
Лист №1591 від персоналом, який веде ремонт основного устаткування, а установка їх на місце і
27.04.2018
приймання проводиться за участю персоналу, що обслуговує АС.
З досвіду експлуатації
Цей пункт доцільно розбити на два пункти з відповідною зміною нумерації
пунктів:
НАЕК
«5.11.4.9 Установлення і з'єднання електромагнітів з механізмом, клапаном
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від або золотником, а також ремонт цих з'єднань і механічної частини клапанів
22.05.2018
проводить персонал, якій обслуговує АС. Електромагніти обслуговує персонал,
який обслуговує АС.

Ураховано

Ураховано
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5.11.4.16

5.11.4.17

5.11.4.17

3

4
5.11.4.10 Розмежування функцій між підрозділами, які не враховані даними
Правилами визначає технічний керівник енергооб’єкту виходячи з місцевих
умов».

Викласти абзац 2 у редакції:
НАЕК
У всіх інших випадках відключення захистів повинно виконуватися тільки
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від за письмовим розпорядженням технічного керівника енергооб´єкту з
22.05.2018
оформленням записів в оперативній документації
Викласти у редакції:
При перевірках за графіком, перед пуском устаткування після його простою
понад 3 доби або якщо проводилися ремонтні роботи в колах захистів, повинно
проводитись опробування кіл захистів і АВР технологічного устаткування із дією
на виконавчі органи. Опробування виконується згідно з інструкцією з
НАЕК
експлуатації (програмою перевірки) захистів персоналом технологічного цеху
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від за участю персоналу, який обслуговує ці засоби. У разі недопустимості
22.05.2018
опробування кіл захистів із дією на виконавчі органи умов теплового стану
агрегату, їх опробування повинно бути виконане персоналом, що обслуговує ці
засоби, без дії на виконавчі органи, але з обов´язковою наступною перевіркою в
повному обсязі за першої можливості. Інструкції з експлуатації (програми
перевірок) захистів розробляє персонал, який виконує перевірку
Виключити слово «теплового» у редакції:
«У разі недопустимості опробування кіл захистів із дією на виконавчі
ВП «Запорізька органи з умов теплового стану агрегату, їх опробування повинно бути виконане
АЕС» Лист №63- персоналом, що обслуговує ці засоби, без дії на виконавчі органи, але з
обов’язковою наступною перевіркою в повному обсязі за першої можливості.»
86.1/10626 від
11.05.2018
Недопустимость опробования не всегда связана с тепловым состоянием
агрегата
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Ураховано

Ураховано

Ураховано
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3
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Речення
2
і
3
абзацу
3
викласти
з
урахуванням
виділеного тексту:
НАЕК
«Апаратура захисту і блокувань, що має пристрої для зміни уставок,
«Енергоатом»
повинна
бути опломбована/опечатана (крім реєструючих приладів).
Лист №7088/06 від
Пломби/опечатування дозволяється знімати тільки працівникам, які
22.05.2018
обслуговують пристрої захисту із записом про це в оперативному журналі.»
Потребується доповнення, яке б враховувало вимоги щодо введення і
Північна ЕС Лист
виведення захистів і блокувань за допомогою не тільки апаратних засобів, а ще й
№07/17357 від
програмних засобів з АРМ різних рівнів.
27.04.2018
Викласти у такій редакції:
«На енергооб'єктах, відповідно до законодавчих актів України, галузевих,
міжгалузевих та нормативно-правових актів МОЗ України, повинно бути
організоване лікувально-профілактичне обслуговування персоналу, яке
включає:
попередні (при прийнятті на роботу);
періодичні (протягом трудової діяльності);
передзмінні медичні огляди (медичний контроль);
НАЕК
передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від засобів;
наркологічні медичні огляди;
22.05.2018
психіатричні медичні огляди;
позачерговий медичний огляд;
професійний відбір для визначення анатомо-фізіологічної та
психофізіологічної придатності до безпечного виконання робіт (окремих видів і
операцій);
лікувально-профілактичне
харчування
і
санітарно-побутове
обслуговування.»
«На енергооб`єктах, відповідно до нормативних актів, повинно бути
Північна ЕС Лист організоване лікувально-профілактичне обслуговування персоналу:
*первинні, під час прийому
на роботу, і періодичні медичний,
№07/17357 від
27.04.2018
профілактичний наркологічний та психіатричний огляди працівників певних
категорій;
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Ураховано

Відхилено.
Пропозиція недостатньо
обґрунтована
Ураховано

Ураховано з поправками
(п.297)

1

299

300

301

302

303

2

5.12.12

5.12.15

5.14.5

5.14.7

5.14.11

3

4
*професійний відбір для визначення анатомо-фізіологічної та
психофізіологічної придатності до безпечного виконання робіт (окремих видів і
операцій);
*передрейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів;
*лікувально-профілактичне
харчування
і
санітарно-побутове
обслуговування
«Кожний нещасний випадок, а також будь-які порушення до вимог безпеки
праці, які могли б призвести до нещасних випадків або аварій, повинні бути
ретельно розслідувані, виявлені причини і винуватці іх виникнення та вжити
Північна ЕС Лист заходи щодо попередження повторення подібних випадків. Повідомлення про
№07/17357 від
нещасні випадки, професійні захворювання і аварії, їхнє розслідування і облік
27.04.2018
повинні здійснюватись згідно з «Порядком проведення розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві» (постанова КМУ від 30.11.2011р. №1232)».
РД з надання першої долікарської допомоги застарів та потребує перегляду
Північна ЕС Лист та перевидання
№07/17357 від
27.04.2018
Абзац 1 викласти з урахуванням виділеного тексту:
НАЕК
«Усі реакторні установки АЕС повинні мати паспорти, узгодженні з
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки України
22.05.2018
відповідно до вимог НП-306.5.02/3.056-2002.»
ВП «Запорізька
Виключити пункт д)
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
Дублює пункт в)
11.05.2018
НАЕК
Абзац 2 викласти у такій редакції:
«Енергоатом»
«а) переведення активної зони ЯР в підкритичний стан з необхідною
Лист №7088/06 від швидкістю без порушень меж безпечної експлуатації;»
22.05.2018

5

Відхилено.
Поки що немає остаточної
ясності щодо того, як
будуть предствалені назви
або шифри НПАОП-ів. На
момент редакції – позиція
– у вигляді НПАОП 0.006.02

Відхилено. Немає більш
нової галузевої інструкції,
але внесено як пропозицію
посилання на наказ МОЗ
від 16.06.2014 №398
Ураховано

Ураховано

Ураховано
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5.14.13

5.14.17

5.14.18
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НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

4
Вилучити абривіатуру «АЕС»

Виключити «АЕС» в пункті:
ВП «Запорізька
«Операції з досягнення критичного стану повинні виконуватися тільки за
АЕС» Лист №63- командами начальника зміни АЕС чи енергоблоку.»
86.1/10626 від
11.05.2018
НС АЭС не имеет лицензии на управление РУ
Абзац 2 викласти з урахуванням виділеного тексту:
«Для ядерних реакторів, у яких перевантажування ЯП здійснюється з
НАЕК
розчепленням
робочих органів СУЗ, повинні бути передбачені засоби контролю
«Енергоатом»
розчепленого
стану органу регулювання СУЗ. У цьому випадку при
Лист №7088/06 від
перевантаженні активної зони концентрацію рідкого поглинача доводять до
22.05.2018
такого значення, при якому (з урахуванням можливих помилок) забезпечується
підкритичність активної зони не менше 0,02 (без урахування введення ОР СУЗ).»
Викласти з урахуванням виділеного тексту:
«Ядерно-небезпечні роботи повинні проводитися, як правило, на
зупиненому ЯР з підкритичністю не меншою ніж 0,02 для стану активної зони з
максимальним ефективним коефіцієнтом розмноження за технологічним
регламентом безпечної експлуатації енергоблока чи за спеціальним
технічним рішенням або згідно з програмою, погодженими з
Держатомрегулювання та затвердженими адміністрацією АЕС.
НАЕК
Технічне рішення чи програма повинні містити:
«Енергоатом»
- мету проведення ядерно-небезпечних робіт;
Лист №7088/06 від
- умови і порядок проведення ядерно-небезпечних робіт;
22.05.2018
- технічні та організаційні заходи щодо забезпечення ядерної безпеки;
- критерії та контроль правильності завершення ядерно-небезпечних робіт;
- наказ про призначення відповідального за проведення ядернонебезпечних робіт.
Якщо роботи або випробування не передбачені технологічним регламентом
безпечної експлуатації РУ, інструкціями з експлуатації, то вони повинні
проводитись за програмами, що містять обґрунтування ядерної безпеки і
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заходи із забезпечення безпеки. Програми узгоджуються з органом державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки і затверджуються експлуатуючою
організацією»
Перший абзац залишити у попередній редакції
Ураховано в редакції див

ВП «Запорізька
АЕС» Лист №63Излишне, т.к. ТРБЭ согласовывается с Госатомрегулирования.
86.1/10626 від
В НП 306.2.145-2008 нет таких требований
11.05.2018
НАЕК
Викласти у такій редакції:
«Енергоатом»
«Під час проектування, експлуатації, зняття АЕС (енергоблоку АЕС) з
Лист №7088/06 від експлуатації обов'язкове виконання вимог таких НД: НРБУ-97 (ДГН 6.6.1.6.5.001-98); ДСП 6.177-2005-09-02; НП 306.6.124-2006.»
22.05.2018
НАЕК
Викласти з додаваням виділеного тексту:
«Енергоатом»
«Здійснення радіаційного контролю на АЕС, у санітарно-захисній зоні і
Лист №7088/06 від зоні спостереження покладається на підрозділ радіаційної безпеки.»
22.05.2018
Маркер 1 викласти у такій редакції:
«–знати і суворо виконувати вимоги правил та інструкцій з радіаційної
безпеки під час перебування в контрольованій зоні і під час виконання
конкретних робіт з джерелами іонізуючого випромінювання, а також негайно
виконувати вказівки працівників підрозділів з радіаційної безпеки АЕС та
НАЕК
служби відомчого нагляду на АЕС;»
«Енергоатом»
Маркер 4 викласти урахуванням виділеного тексту:
Лист №7088/06 від
«свої посадові і професійні обов'язки в зоні суворого режиму виконувати
22.05.2018
без втрати часу на другорядні питання, щоб отримані дози опромінення були
щонайменшими;»
Останній маркер викласти у такій редакції:
«- виконувати усі вимоги з дотримання особистої гігієни, зазначені у
місцевих інструкціях та положеннях»
Викласти урахуванням виділеного тексту:
НАЕК
«Роботи в зоні з можливою або існуючою радіаційною небезпекою, під час
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від виконання яких індивідуальні дози опромінення можуть перевищити встановлені
22.05.2018
на АЕС адміністративно-технічні рівні та контрольні рівні, повинні
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виконуватися за дозиметричними нарядами з обов'язковим індивідуальним
дозиметричним контролем і відповідною підготовкою робочих місць.»

Викласти урахуванням виділеного тексту:
НАЕК
«Підрозділ з радіаційної безпеки АЕС формує Перелік радіаційно«Енергоатом»
небезпечних робіт, який необхідно переглядати один раз в п’ять років та
Лист №7088/06 від
обов’язково корегувати, за необхідності, і який затверджує технічний керівник
22.05.2018
АЕС»
Абзац 2 викласти у такій редакції:
«Радіаційно-небезпечні роботи виконуються за програмами, проектами
організації робіт (ПОР), затверджених технічним керівником АЕС.
Дозволяється проведення радіаційно-небезпечних робіт за експлуатаційними
НАЕК
інструкціями, якщо в них зазначено, що роботи, які виконуються, відносяться до
«Енергоатом»
радіаційно-небезпечних, а текст інструкцій містить:
Лист №7088/06 від
- технічні і організаційні заходи із забезпечення радіаційної безпеки;
22.05.2018
- критерії і контроль правильності завершення радіаційно-небезпечних
робот;
- зазначення посад відповідального за виконання радіаційно-небезпечних
робіт, а також виконавця та контролюючого»
Викласти урахуванням виділеного тексту:
«Роботи з підвищеною радіаційною небезпекою, виконання яких не
передбачене технологічними картами й інструкціями з радіаційної безпеки,
НАЕК
повинні виконуватися за програмами, погодженими підрозділом з радіаційної
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від безпеки і затвердженими технічним керівником АЕС.»
22.05.2018
Перший маркер викласти у такій редакції:
«- Аварійного плану АЕС»
Викласти з урахуванням виділеного тексту:
НАЕК
«Рідкі радіоактивні відходи за величиною об'ємної активності поділяються
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від відповідно до ОСПУ-2005, ДСП 6.177-2005-09-2 на три типи: низькоактивні,
22.05.2018
середньоактивні і високоактивні.»
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НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

5.17.7

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

5.17.8

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

5.17.11

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

5.17.13

5.17.14

4
Викласти з додаванням виділеного тексту:
«Скидання дебалансної води від технологічних систем у відкриті
водоймища чи господарсько-фекальну каналізацію дозволяється після її
очищення і контролю активності тільки за дотримання вимог правил охорони
поверхневих вод від забруднень стічними водами і за умови, що концентрація
радіоактивних речовин у ній не перевищує допустиму ДКВingest згідно з НРБУ97 (ДГН 6.6.1.-6.5.001-98) та при цьому не буде перевищено величину
допустимого скиду для даної АЕС.»
Викласти з додаванням виділеного тексту:
«Під час експлуатації сховища рідких відходів (СРВ) повинна
підтримуватися в робочому стані система передачі РРВ і пульпи з однієї ємності
в інші, а також на установки переробки відходів»
Викласти з урахуванням виділеного тексту:
«Повинен бути забезпечений контроль за протіканнями з технологічних
трубопроводів з радіоактивним середовищем у технологічні канали, потоки і
температурні шви будівель і споруд; збір і відведення, а також переробка
продуктів протікання.
Не допускається потрапляння протікання радіоактивних середовищ
технологічних трубопроводів у температурні шви будівель і споруд»
Викласти урахуванням виділеного тексту:
«Рідкі радіаційні відходи, які зберігаються в СРВ, підлягають
концентруванню і ствердженню. У кубовому залишку, який спрямовується на
тимчасове зберігання в ємності РРВ, солевміст повинен відповідати
передбаченому проектом.»
Викласти урахуванням виділеного тексту:
«На АЕС повинен вестися документований облік надходження РРВ з
проміжних ємностей у СРВ із записом у відповідному журналі.»

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
НАЕК
Викласти урахуванням виділеного тексту:
«Енергоатом»
«Тверді радіоактивні відходи класифікуються відповідно до ОСПУ-2005,
Лист №7088/06 від ДСП 6.177-2005-09-2 на низькоактивні, середньоактивні і високоактивні.
22.05.2018

5
Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

1

323

324

325

326

327

2

5.17.15

3

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

5.17.16

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

5.17.21

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

5.17.23

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

5.18.6

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

4
Зберігання ТРВ дозволяється в місцях, передбачених проектом та в місцях,
для яких отримано дозвіл регулюючих органів на зберігання РАВ. Для
зменшення об'єму ТРВ підлягають переробленню методами спалювання,
пресування»
Викласти урахуванням виділеного тексту:
«Збір ТРВ повинен здійснюватися в контейнери, розташовані в
приміщеннях на спеціально відведених місцях. ТРВ повинні сортуватися за
категорією активності та способом переробки (для низькоактивних РАВ).
Персонал АЕС повинен не допускати змішування відходів різних
категорій активності, а також потрапляння нерадіоактивних твердих відходів у
радіоактивні.»
Викласти урахуванням виділеного тексту:
«Контейнери із ТРВ, перед відправленням до місць обробки чи зберігання,
підлягають дозиметричному контролю. Транспортування ТРВ до місць
зберігання необхідно виконувати у відповідності до вимог санітарних
правил.
На АЕС повинен вестися документований облік ТРВ, які вивозяться, із
записом у відповідному журналі.»
Викласти урахуванням виділеного тексту:
«Під час планування і виконання будь-яких робіт у зоні суворого режиму
повинні передбачатися і виконуватися заходи щодо зменшення об'єму РРВ, ТРВ
і їхнього своєчасного відправлення на переробку та/або зберігання»
Перше речення викласти урахуванням виділеного тексту:
«Адміністрація АЕС повинна забезпечити документований облік
кількості, переміщення і місцезнаходження всіх подільних і радіоактивних
матеріалів, демонтованого радіоактивного устаткування, забрудненого
інструменту, одягу, РАВ, інших ДІВ.»
Замінити у маркері 1 слово «шкідливий» на «забруднюючий»

5

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Відхилено
Немає нормативних
документів забруднююічий

1

328

329

330

331

332

333

334

2

3

5.18.9

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

5.18.13

5.18.15

5.18.17

5.19

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

4
Некоректний зміст.
Замінити у абзаці 1 слово «ліцензованими» на «уповноваженими» та
словосполучення «ліцензованими організаціями» на «акредитованими
(атестованими) лабораторіями»
Замінити у абзаці 5 текст «встановлених лімітів на обсяги утворення та
розміщення відходів» на «дозволів на здійснення операцій у сфері
поводження з відходами»
Друге речення видалити

Замінити слово «шкідливий» на «забруднюючий»

5.19.6

Розділ 6

Південна ЕС
Лист №05/17172
від 26.04.2018

Ураховано

Відхилено
Див п.327 Зводу

Некоректний зміст.
Замінити слово «ліцензованими» на «уповноваженими»

п.5.19 "Відповідальність за недотримання Правил" поставити після
РДЦ Південного п.5.1.2, тобто це буде п.5.1.3.
регіону
Лист № 01-3/16358
від 20.04.2018
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

5
Ураховано

Маркери 4, 5 «начальники» замінити на «керівники»

Доповнити пунктом
«Забезпечення безпеки підстанцій»

Ураховано

Відхилено
Структура перегляду
визначена технічним
завданням
Ураховано

Відхилено
Структура перегляду
визначена технічним
завданням, до того ж не

1

335

336

236 а

337

338

2

6.1.2

6.1.3

3

4

Викласти у такій редакції:
«Територія АЕС повинна відповідати вимогам чинних санітарних правил,
норм безпеки та НД з охорони навколишнього середовища
НАЕК
На енергооб´єктах повинен бути організований технічний контроль і нагляд
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від за підтриманням у надійному і справному стані території відповідно до вимог
СОУ-Н МПЕ 40.1.21.525:206 та ТИ 34-70-049 (для АЕС).
22.05.2018
Наказом директора енергооб´єкта територія підприємства повинна
бути розділена на ділянки (відмічені на прикладеній до наказу схемі) і
закріплена за відповідними підрозділами енергооб´єкта. »
П.6.1.3 - Згідно наказу ДП «НЕК «Укренерго» від 12.04.2018 № 165 «Про
прийняття технічних рішень з фізичної охорони об’єктів ДП «НЕК «Укренерго»
другий абзац пункту 6.1.3 викласти у наступній редакції: «Територія ПС 220-750
НЕК «Укренерго»
кВ повинна охоронятись і повинна бути огороджена двома рядами огорож з
Лист №01/17471
плоских металевих зварних сітчастих панелей висотою не менше 2м на
від 02.05.2018
металевих стовпах з посиленням колючо-ріжучим спіральним бар’єром типу
«Єгоза» (або еквівалент) діаметром 0,5м, загальною висотою не менше 2,5м.
Відстань між огорожами 2 м.»

5
надано обгрунтування
необхідності даного
пункту.
Ураховано

Ураховано

Другий абзац:
Територія ПС 220-750 кВ повинна охоронятись відповідно до нормативних вимог
за спеціальним проектом видалити «і повинна бути огороджена залізобетонними
панелями висотою не менше 2 м з посиленням та» бути обладнаною системою
охоронного відеоспостереження.

Ураховано

Абзац 4 викласти у такій редакції:
НАЕК
«Енергоатом»
«Контроль за радіоактивністю ґрунтових вод на АЕС повинен виконуватись
6.1.12
Лист №7088/06 від відповідно до регламенту радіаційного контролю.»
22.05.2018
Новий пункт до розділу 6.2
Північна ЕС Лист
На ПС (РП) із черговим персоналом, в цехах, майстернях, ремонтних та
Розділ 6.2
№07/17357 від
виробничих базах, лінійних дільницях мають бути влаштовані та підтримуватись
27.04.2018
в справному та відповідному санітарно- гігієнічному стані утеплені санітарні

Ураховано

6.1.3

Відхилено.
Не є нормою Правил
експлуатації.

1

339

340

341

342

2

6.2.1

6.2.1

6.2.2

6.2.3

3

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

4
вузли, вбиральні з централізованими або місцевими водопостачанням та
каналізацією.

5

Викласти абзац 2 у редакції:
Організація експлуатації виробничих будівель та споруд повинна
відповідати вимогам СОУ-Н МПЕ 40.1.21.525:2006

Ураховано

Викласти абзац 3 у редакції:
На АЕС повинен бути організований технічний контроль і нагляд за
експлуатацією виробничих будівель і споруд згідно з вимогами ТИ 34-70-049 та
СОУ-Н МПЕ 40.1.21.525:2006, СОУ НАЕК 109:2016
П.6.2.1 - Згідно нормативного документу СОУ 40.1-21677681-31:2010
«Служба експлуатації та ремонту будівель і споруд енергопідприємств. Типове
НЕК «Укренерго» положення» на енергопідприємствах незалежно від форми власності повинна
Лист №01/17471 бути створена служба експлуатації виробничих будівель, споруд і інженерних
від 02.05.2018
комунікацій для виконання організаційно-технічних заходів, спрямованих на
забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та
інженерних мереж і запобігання виникненню аварій.
Виключити посилання на СП АС Викласти у такій редакції:
«Будівлі АЕС, в яких розташовується устаткування з радіоактивним
НАЕК
теплоносієм, сховища радіоактивних відходів (РАВ), а також інші будівлі або
«Енергоатом»
окремі приміщення, в яких виконують роботи з радіоактивними речовинами,
Лист №7088/06 від матеріалами та приладами, включаючи і ремонт радіоактивного устаткування,
22.05.2018
повинні бути спроектовані та експлуатуватися у відповідності з вимогами
чинних санітарних правил, норм безпеки та НД з охорони навколишнього
середовища.»
Викласти абзац 1 у редакції:
На енергооб’єктах повинні бути організовані систематичні спостереження
НАЕК
за будівлями і спорудами в процесі їх експлуатації в обсязі і з періодичністю
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від відповідно до вимог чинного законодавства України та СОУ-Н МПЕ
22.05.2018
40.1.21.525:2006
Викласти абзац 2 у редакції:

Ураховано.
Доповнено пункт
6.2.3.

Ураховано

Відхилено.
СОУ-Н МПЕ
40.1.21.525
відноситься до
документів, чинного

1

343

344

345

2

6.2.3

6.2.3

6.2.4

3

4
Будівельні конструкції основних виробничих будівель та споруд за
переліком, затвердженим керівником енергооб´єкту, узгодженим з генеральним
проектувальником, один раз на 5 років повинні підлягати технічному огляду
організаціями, які мають у своєму складі відповідальних виконавців
окремих видів робіт (послуг), які пройшли відповідну професійну атестацію
та мають кваліфікаційний сертифікат. Обстеження проводяться у
відповідності з вимогами ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016
Викласти абзац 3 у редакції:
Позачергові обстеження або технічні огляди проводяться у зв´язку з
надзвичайними обставинами (ураганні вітри, запроектні зливи або снігопади,
пожежі, землетруси тощо) або аваріями, які призвели до змін технічного стану
енергооб´єкту
П. 6.2.3 - Залежно від розмірів і структури енергопідприємства обов’язки зі
НЕК «Укренерго» спостереження за експлуатацією будівель і споруд повинні покладатись або на
Лист №01/17471 спеціальну службу – службу спостереження за безпечною експлуатацією
від 02.05.2018
будівель і споруд підприємства, або службу експлуатації виробничих будівель,
споруд і інженерних комунікацій (СОУ 40.1-21677681-31:2010).
Другий абзац викласти в редакції:
«Будівельні конструкції основних виробничих будівель та споруд за
переліком, затвердженим керівником енергооб’єкту, узгодженим з генеральним
ВП «Запорізька
проектувальником, один раз на 5 років повинні підлягати обстеженню, оцінці
АЕС» Лист №63технічного стану спеціалізованою організацією, яка має право виконувати цю
86.1/10626 від
работу відповідно до чинного законодавства України»
11.05.2018
В соответствии с первоначальными предложениями ДП «НАЭК
«Энергоатом» от 2017г.
Викласти абзац 1 у редакції:
НАЕК
Під час весняного технічного огляду повинні бути уточнені обсяги
«Енергоатом»
ремонтних робіт будівель, споруд і санітарно-технічних систем, що
Лист №7088/06 від передбачаються на літній період, а також виявлені обсяги робіт капітального
22.05.2018
ремонту для включення їх в план наступного року і в перспективний план
ремонтних робіт (на 3-5 років)

5

законодавства
України.
Ураховано частково.
За основу взята
редакція ВП
«Запорізька АЕС».

Ураховано

Ураховано

Ураховано

1

346

347

348

349

2

6.2.8

6.2.12

7.1

7.1.11

3

4
Викласти абзац 1 у редакції:
Під час спостережень за станом будівель, споруд і фундаментів
НАЕК
устаткування повинен контролюватися стан рухомих опор, температурних швів,
«Енергоатом»
покрівель, зварних, клепаних і болтових з´єднань металоконструкцій, закладних
Лист №7088/06 від
деталей збірних залізобетонних конструкцій, арматури і бетону залізобетонних
22.05.2018
конструкцій (у разі появи корозії або деформації), підкранових конструкцій і
ділянок, які зазначають дії динамічних і термічних навантажень
ПАТ
п. 6.2.12 замінити «роботоздатність» на «працездатність»
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2208 від
04.05.2018
ПАТ
Назва підрозділу 7.1. «Гідротехнічні споруди та їхнє механічне
«Укргідроенерго» Устаткування»: слово «устаткування» писати з малої літери
Лист № 11-22/2364 від
15.05.2018
Викласти в наступній редакції:

«Наповнення і спорожнення водосховищ, басейнів, каналів і
напірних водоводів, а також зміна рівнів води повинні проводитися
поступово, зі швидкостями, які запобігають появі недопустимо великих
тисків за облицюванням споруди, зсуванню відкосів, виникненню
розрідження і ударних явищ у водоводах. Допустимі швидкості
ПрАТ
спорожнення і наповнення повинні визначатися відповідно до РД
«Укргідропроект»
34.22.502, залежно від кріплення відкосів гребель, дамб і каналів.
Лист №ВГІП/572
Швидкість спорожнення і наповнення водосховищ і каналів повинна
від 18.05.2018
визначатися проектною організацією для кожного конкретного випадку із
складанням програми. Переважно швидкість спорожнення і наповнення
водосховищ і каналів не повинна перевищувати 0,025 м/год, але не більше
ніж 0,5 м/добу. Для великих водосховищ
допустимі швидкості
спорожнення і наповнення повинні бути вказані в Правилах з експлуатації,
які розробляються і затверджуються в установленому порядку.

5

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

1

2

7.1.29 –
350

351

352

353

7.1.48

3

ПрАТ
«Укргідропроект»
Лист №ВГІП/572
від 18.05.2018

7.1.31

ПАТ
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2364 від
15.05.2018

7.1.33

ПАТ
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2364 від
15.05.2018

7.1.34

ПрАТ
«Укргідропроект»
Лист №ВГІП/572
від 18.05.2018

4
5
Під час пропуску водопіль (паводків) перевищення нормального
підпірного рівня верхніх б'єфів гідровузлів допускається тільки з повністю
відкритими затворами усіх водоскидних і водопропускних отворів і обов'язковим
використанням усіх гідротурбін. У разі зменшення притоку води позначка рівня
водосховища повинна знижуватись до нормального підпірного рівня в
найкоротші технічно можливі терміни відповідно до режимів роботи
водосховища.
Оскільки організація, методика і склад «Контролю за станом Ураховано в редакції «Нагляд
гідротехніччних споруд» більш детально викладено в уже діючих нормативних за безпекою гідротехнічних
споруд повинен
документах України, в т.ч. в ГКД 34.03.106, зазначений підрозділ в ПТЕ
практично повторює чинний документ ГКД 34.20.507-2003 і, на жаль, не несе здійснюватися згідно з ГКД
34.03.106»
ніяких елементів сучасної ідеології в області забезпечення безпеки ГТС.
п. 7.1.31 – вважаємо доцільним повернути абзац (п.7.1.2.3 ГКД 34.20.507- Ураховано в редакції 350
2003): «Відповідальність за організацію нагляду за гідротехнічними спорудами,
за своєчасне виявлення аварійних ситуацій, розроблення і виконання заходів з їх
усунення несуть: в період будівництва до прийняття в експлуатацію повністю
закінченого гідровузла – будівельна організація (генеральний підрядчик), в
період експлуатації – власник гідровузла (підприємство, яке експлуатує)»
п. 7.1.33, – перший абзац викласти в такій редакції:
Ураховано
«Обсяг спостережень і склад ЗВТ, що встановлюються на гідротехнічних
спорудах, повинні визначатися проектом і залежать від класу наслідків
споруди» згідно з ДБН В.2.4-3:2010
п. 7.1.33, – другий абзац – замість «зміни класу капітальності» вказати
«зміни класу наслідків» згідно з ДБН В.2.4-3:2010
«В інструкціях з експлуатації для кожної напірної гідротехнічної споруди
повинні бути вказані гранично допустимі показники її стану, з якими повинні
порівнюватися результати спостережень за ЗВТ» - вже давно передовий досвід
в галузі забезпечення безпеки зводиться до впровадження критеріїв безпеки;
«Початкові (проектні) гранично допустимі показники безпечного стану
гідротехнічних споруд повинні систематично уточнюватися в міру
Ураховано
нагромадження даних натурних спостережень» - замінити на більш прийнятне,
наприклад «Накопичення».
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7.1.35
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7.1.37
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7.1.37

357

7.1.42
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7.1.46

359

7.1.47

360

7.1.48
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ПАТ
п. 7.1.35 – замість «першого класу капітальності» вказати «відповідно до
«Укргідроенерго» класу наслідків» згідно з ДБН В.2.4-3:2010
Лист № 11-22/2364 від
15.05.2018
Розібратися з класами споруд у відповідності до діючих норм. Немає
ПрАТ
«Укргідропроект» «класу капітальності», а є клас наслідків (відповідальності).
Лист №ВГІП/572
від 18.05.2018
п. 7.1.37, перший абзац викласти в такій редакції:
ПАТ
«На гідротехнічних спорудах, відповідно до класу наслідків, розташованих
«Укргідроенерго»
у районах із сейсмічністю 7 балів і вище та в районах із сейсмічністю 8 балів і
Лист № 11-22/2364 від
вище, повинні проводитися такі види спеціальних спостережень і
15.05.2018
випробувань:…» згідно з ДБН В.2.4-3:2010
ПАТ
– п. 7.1.42, перше речення викласти в такій редакції:
«Укргідроенерго»
«На гідротехнічних спорудах повинні бути встановлені базисні і робочі
Лист № 11-2репери»;
2/2364 від
– п. 7.1.42, друге речення зовсім видалити
15.05.2018
ПАТ
– п. 7.1.46 та далі по тексту розділу 7, згідно з ДСТУ 3321:2003
«Укргідроенерго» та ДСТУ 7735:2015, має використовуватись термін «затвор», а не «заслон»
Лист № 11-22/2364 від
15.05.2018
Вказати у відповідності до яких діючих норм.
ПрАТ
«Укргідропроект»
Лист №ВГІП/572
від 18.05.2018
ПАТ
п. 7.1.48 – додати до першого речення «відповідно до ГКД 34.03.106-2003»
«Укргідроенерго»
Лист № 11-2В назві підрозділу «Механічне устаткування гідротехнічних споруд»
2/2364 від
виправити описку («Механічне устаткований»)
15.05.2018
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Ураховано

Ураховано.
Застосовано «клас
наслідків
(відповідальності)».
Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

1
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7.1.50

362

363

364

365

366

367

7.1.53

7.1.55

7.2.4

7.2.7

7.2.28

7.2.31

3
ПАТ
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2364 від
15.05.2018
ПАТ
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2364 від
15.05.2018
ПАТ
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2364 від
15.05.2018
ПАТ
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2364 від
15.05.2018
ПАТ
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2364 від
15.05.2018
ПАТ
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2364 від
15.05.2018
ПАТ
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2364 від
15.05.2018

4
п. 7.1.50,
другий абзац – у зв’язку із застосуванням
сучасних
антикорозійних покриттів пропонується викласти в такій редакції:
«Фарбувати дерев’яні та металеві конструкції затворів і решіток потрібно
за необхідністю, зважаючи на стан лакофарбового покриття. Замінювати гумові
ущільнення затворів необхідно по мірі зносу або при втраті герметичності»
п. 7.1.53 – «установлених на нагарних» замінити на «установлених на
напірних»

5
Ураховано

п. 7.1.55 та далі по тексту розділу 7, згідно з ДСТУ 3321:2003 та
ДСТУ 7735:2015, має використовуватись термін «сміттезатримувальні решітки»,
а не «сміттезатримувальні ґрати»

Ураховано

п. 7.2.4 – друге речення викласти в такій редакції:
«Під час осінньо-зимового періоду, повеней, нересту риби – граничні рівні
води та добове коливання рівня біля греблі ГЕС – Міжвідомча комісія задає та
коректує по мірі необхідності»

Ураховано

п. 7.2.7 – перший абзац, третє речення викласти в такій редакції:
«У разі передбачення різких змін витрат води повинні бути завчасно
попереджені місцеві органи виконавчої влади»

Ураховано

п. 7.2.28, – третій рядок викласти в такій редакції:
« – відомості про прогнозований водотік (витрата, рівні і температура води,
льодові явища і наноси)»

Ураховано

п. 7.2.31– пропонуємо викласти в такій редакції:
«Середньодобова витрата води, використаної енергооб’єктами, повинна
визначатися за показниками водомірів (витратомірів); у разі відсутності

Ураховано

Ураховано

1
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372
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7.3.3

7.3.21

7.3.27

7.4.1

7.4.4

373

7.4.6

374

7.4.6

3

4
водомірних пристроїв, стік води може обліковуватися за характеристиками
відтарованого технологічного устаткування та іншими можливими методами»
ПАТ
п. 7.3.3 у 6 абзаці – «санітарко» замінити на «санітарно»;
«Укргідроенерго»
п. 7.3.3 в останньому абзаці – «устаткованні» замінити на «устаткуванні»;
Лист № 11-2наступний пункт має бути 7.3.4 а не повторно 7.3.3
2/2364 від
15.05.2018
ПАТ
п. 7.3.21 – участь в «охолоджені» замінити на «охолодженні»
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2364 від
15.05.2018
ПАТ
п. 7.3.27 – «енергооб’єктуми» замінити на «енергооб’єктами»
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2364 від
15.05.2018
п. 7.4.1 – останнє речення пропонуємо викласти в такій редакції:
ПАТ
«Устаткування ГЕС повинно бути постійно готовим до максимально
«Укргідроенерго»
можливого навантаження, а устаткування гідроакумулюючих електростанцій –
Лист № 11-22/2364 від
до роботи в насосному або генераторному режимах, якщо це дозволяє рівень
15.05.2018
води у верховій водоймі»
ПАТ
п. 7.4.4, у 2 абзаці – «…при числі годин використання за рік менше ніж
«Укргідроенерго» 3000»
Лист № 11-22/2364 від
15.05.2018
ПрАТ
Допущена помилка: замість слів «з заданим етатизмом» повинно бути «з
«Укргідропроект» заданим статизмом»
Лист №ВГІП/572
від 18.05.2018
ПАТ
п. 7.4.6 – «етатизмом» замінити на «статизмом»
«Укргідроенерго»
Лист № 11-2-

5

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано
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7.4.7
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7.4.10

7.4.11

7.4.14
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2/2364 від
15.05.2018
ПАТ
п. 7.4.7 – «етатизму» замінити на «статизму»
«Укргідроенерго»
Лист № 11-22/2364 від
15.05.2018
ПрАТ
Допущена помилка: замість слів «з уставкою етатизму» повинно бути «з
«Укргідропроект» уставкою статизму»
Лист №ВГІП/572
від 18.05.2018
ПрАТ
Після слова «навантаження» поставити кому.
«Укргідропроект»
Лист №ВГІП/572
від 18.05.2018
ПАТ
п. 7.4.10 – «рівнів оливи у ваннах п’яти» замінити на «рівнів оливи у
«Укргідроенерго» ваннах підп’ятника»
Лист № 11-22/2364 від
15.05.2018
Слова: - припиненні подачі води на змащування турбінного підшипника;
замінити новою редакцією:
– припиненні подачі води на змащування водяного турбінного
ПрАТ
підшипника або ущільнення валу гідротурбіни;
«Укргідропроект»
– припиненні протоку мастила через підшипник горизонтальних
Лист №ВГІП/572
гідроагрегатів;
від 18.05.2018
Слова: - обриву тросів… доповнити: - обриву тросів зворотних зв´язків
у системі регулювання при їх наявності, а також зникнення електричного
сигналу електричних зворотних зв´язків;
ПАТ
п. 7.4.14 – останній процес «закриття неробочого випуску гідротурбіни»
«Укргідроенерго» викласти в такій редакції: «закриття напрямного апарата з режиму «холостий
Лист № 11-2хід»
2/2364 від
15.05.2018
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Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано
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ПАТ
п. 7.4.20 – «вимірювань з допомогою» замінити на «вимірювань за
«Укргідроенерго» допомогою»
Лист № 11-22/2364 від
15.05.2018
ПАТ
п. 7.4.22 пропонуємо викласти в такій редакції:
«Укргідроенерго»
«Капітальний ремонт гідротурбін потрібно виконувати у терміни,
Лист № 11-2визначені ГКД 34.20.661 та відповідно до рекомендацій заводу-виробника.
2/2364 від
В окремих випадках...»
15.05.2018
По всьому розділу вказаний шифр «ПНАЭ Г-7-008» («ПНАЭ Г-7-008-89»)
замінити на СОУ НАЕК 158:2017(2018) «Технические требования к
устройству и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов
атомных станций с реакторами ВВЭР» та НПА (код невідомо) «Загальні
вимоги до влаштування та безпеки при експлуатації обладнання й
НАЕК
«Енергоатом»
трубопроводів атомних станцій». На цей час на заміну вказаного документу
Лист №7088/06 від закінчується розроблення відповідного НПА Держатомрегулювання і СОУ
22.05.2018
НАЕК
Пропонуємо в розділ 8 «Тепломеханічне обладнання» додати підрозділ 8.14
«Теплоспоживаючі системи» або вказати на основі яких документів
експлуатуються власні системи теплоспоживання енергооб’єктів

5
Ураховано

Викласти у редакції:
НАЕК
Засоби вимірювальної техніки, які використовуються для обліку палива
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від (ваги, лабораторні прилади та інші вимірювальні пристрої) повинні відповідати
22.05.2018
вимогам розділу 5.10. Правил
НАЕК
Виправити помилку у слові «енергооб’єктами»
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
Виправити помилку, замінивши за усім текстом пункту слово «лотоки» на
НАЕК
«лотки»
«Енергоатом»

Враховано

Ураховано

Враховано

Відхилено

Враховано

Враховано
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Лист №7088/06 від
22.05.2018

4

Перед введенням резервуара в роботу після тривалого зберігання мазуту з
придонного шару (до 0,5 м) повинна бути відібрана проба мазуту для аналізу на
вологість і вжиті заходи, які запобігають потраплянню неперемішаної з мазутом
ПАТ «Київенерго» води, що відстоялись, до котлів. Для цього необхідно проводити інтенсивне
Лист №
від
перемішування мазуту з водою за допомогою циркуляційних помп або помп
першого підйому, в залежності від виконання технологічної схеми
Доповнити
НЕК «Укренерго»
П.8.1.3.17 … правильність показів виведених на щит управління
Лист №01/17471 мазутопомповних і дистанційних рівнемірів та приладів …
від 02.05.2018
НЕК «Укренерго»
П.8.2.4 … повинні бути малоінерційними або середньої інерційності, що
Лист №01/17471 регламентується технічними умовами на їх поставку.
від 02.05.2018
НЕК «Укренерго»
П.8.2.9 … сухого сушильного агенту на вході в установку без врахування
Лист №01/17471 випарованої вологи палива.
від 02.05.2018
8.2.12 Паливо в бункерах сирого палива, схильне до зависання і
самозаймання, повинно періодично, але не рідше ніж один раз на 10 діб,
ПАТ
спрацьовуватися до мінімально допустимого рівня.
«Центренерго»
Зачистка бункерів від завислого вугілля повинна виконуватися
Лист №1591 від
регулярно згідно графіка, затвердженого технічним керівником об'єкта.
27.04.2018
У випадку переходу на тривале спалювання газу і мазуту бункери сирого
палива повинні бути повністю спорожнені.
Доповнити пункт виділеним текстом:
Під час пусків і зупинів барабанних котлів паропродуктивністю понад 300
НАЕК
т/год. з тиском пари понад 100 кгс/см2 повинен бути організований контроль
«Енергоатом»
за температурним режимом барабана. Швидкість прогрівання, яка
Лист №7088/06 від контролюється за температурою верхньої твірної барабана, швидкість
22.05.2018
охолодження, яка контролюється за температурою нижньої твірної барабана і
різниця температур між верхньою і нижньою твірними барабана не повинні
перевищувати допустимих значень:
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Враховано
частково

Враховано
Враховано

Враховано

Враховано
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4
– швидкість прогрівання під час пуску котла............30 °С/10хв;
– швидкість остигання під час зупину котла..............20 °С/10хв;
– різниця температур під час пуску котла...................60 °С;

5

– різниця температур під час зупину котла.................80 °С.

393

394

395

396

397

Викласти абзац 1 у редакції:
Режимно-налагоджувальні випробування котла і коректування режимної
НАЕК
карти (для об´єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до
«Енергоатом»
8.3.24
Лист №7088/06 від об´єктів із середніми та значними наслідками) повинні проводитись
22.05.2018
спеціалізованою організацією, яка має ліцензію на виконання вказаних робіт
…(далі за текстом)…для інших об´єктів ліцензія не потрібна
8.3.38 таблиця 8.5
ПАТ
Не внесено доповнення щодо присмоктів для котлів з чотирма РПП – 35%.
«Центренерго»
8.3.38
Лист №1591 від
Додати.
27.04.2018
ПАТ
Таблиця 8.5, п.3 доповнити – для котлів з п´ятьма РПП-40%.
«Донбасенерго»
Таблиця 8.5
Лист №01-12/00888
від 13.04.2018
Котел повинен бути зупинений за розпорядженням технічного керівника
електростанції (котельні) з повідомленням диспетчера енергосистеми у
випадках:
….
ПАТ «Київенерго»
8.3.52
Лист №
від
ж) заплавлення шлаком всіх льоток котла з рідким шлаковидаленням;
з) для котлів з рідким шлаковидаленням – в разі заплавлення шлаком всіх
льоток.
Повторення пунктів, один вилучити
Замінити скорочення «ВП» на словосполучення «власних потреб»
НАЕК
Замінити у маркері 2 словосполучення «неробочому ході» на «холостому
«Енергоатом»
8.4.2
ході»
Лист №7088/06 від
В останньому абзаці посилання на пункт 8.4.30 замінити посиланням на
22.05.2018
пункт 8.4.31
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406
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НАЕК
Замінити скорочення «ВП» на словосполучення «власних потреб»
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
НАЕК
Видалити маркер д)
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
НАЕК
Абзац 3 замінити словосполучення «неробочому ході» на «холостому
«Енергоатом»
ході» та посилання на пункт 8.4.6 замінити посиланням на пункт 8.4.7
Лист №7088/06 від
22.05.2018
НАЕК
Замінити скорочення «ВП» на словосполучення «власних потреб»
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
НАЕК
Замінити словосполучення «обмежником потужності» на словосполучення
«Енергоатом»
«обмежувачем потужності»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
НАЕК
Замінити «оливні помпи» на «оливні насоси»
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
НАЕК
Замінити словосполучення «системи пожежотушіння» на словосполучення
«Енергоатом»
«система пожежогасіння»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
НАЕК
«Енергоатом»
Замінити «помп» на «насосів»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
Під час експлуатації конденсаційної установки повинні проводитися:
ПАТ «Київенерго»
…
Лист №
від
- перевірка щільності вакуумної системи і її ущільнення; присмокти повітря
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(Gп, кг/год), у діапазоні зміни парового навантаження конденсатора 40 - 100%
повинні бути не вище значень, які визначаються за формулами: для
турбоустановок ТЕС
Gп = 8 + 0,065N; (8.1)
для теплофікаційних турбоустановок ТЕС потужністю 100 МВТ і більше і
всіх турбоустановок АЕС
Gп = 2,0 (8 + 0,065N), (8.2)
де N - номінальна електрична потужність турбоустановки на
конденсаційному режимі, МВт….

5

На теплофікаційних турбінах, зокрема на Т-250/300-240-2, згідно проекту
поверхня ПМГ-1,2, та відповідних паро- та водопроводів, що працюють під
вакуумом більше ніж у два рази перевищує площу конденсатора К-14000, ЦНТ,
ПНТ-1,2,3, розширювача конденсату з обв’язкою, тощо.
Пропонується відповідно збільшити коефіцієнт корегування з 1,5 до 2,0
407

408

409

8.4.21

8.4.22

8.4.23

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

Враховано
Замінити «підігрівником» на «підігрівачем»
Враховано
Замінити «підігрівника» на «підігрівача»
Враховано
Замінити «помпи» на «насоси», «помпові» на «насосні»
Викласти в наступній редакції:

410

8.4.27.1

Середні квадратичні значення віброшвидкості
підшипникових опор
ПАТ «Київенерго» валопроводу для турбін потужністю понад 0,5 МВт повинні бути не вище ніж 4,5
Лист №
від
мм·с-1 у радіальному та горизонтально-поперечному напрямках. Віброшвидкість
підшипникових опор валопроводу турбін менш 200 МВт у горизонтальноосьовому напрямку можуть бути встановлені заводом-виробником турбін..

Враховано
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8.4.27.6
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Відповідно розд.6 ГОСТ 23564-97 «Агрегаты паротурбинные стационарные.
Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению
измерений».
Турбіна повинна бути відключена дією захисту чи вручну у разі
підвищення вібрації турбоагрегату до 11,2 мм∙с-1 або розмаху відносних
віброперемещень валопроводу понад 260 мкм за частоти обертання 50 с-1 і
ПАТ «Київенерго»
понад 320 мкм за частоти обертання 25 с-1, якщо більш жорсткі вимоги не
Лист №
від
встановлені заводом-виробником.
Доповнити
Абзац 1 викласти у редакції:
При одночасній раптовій і незворотній зміні максимального середнього
НАЕК
квадратичного значення віброшвидкості опор валопроводу для будь-яких
«Енергоатом»
компонентів вібрації двох опор одного ротора, двох суміжних опор, чи двох
Лист №7088/06 від компонентів вібрації однієї опори на 1 мм∙с-1 і більше від будь-якого початкового
22.05.2018
рівня повинні бути прийняті оперативні заходи для виявлення (та усунення)
причини такої зміни, які, за необхідності можуть включати зупинення
турбоагрегату
Оперативні міри для виявлення причин, які, за необхідності, можуть
включати зупинення турбоагрегату приймаються, якщо відбудеться зростання на
порівняльних режимах:
– за період до 3 діб значення максимального середнього квадратичного
значення віброшвидкості опор валопроводу будь-якої складової (компоненти)
вібрації одної з опор валопроводу на 2 мм∙с-1 або розмаху відносних
ПАТ «Київенерго» вібропереміщень валопроводу в одній з опор у будь-якому напрямку
Лист №
від вимірювання більш ніж на 85 мкм;
– незалежно від тривалості зростання значення максимального середнього
квадратичного значення віброшвидкості опор валопроводу будь-якої складової
(компоненти) вібрації одної з опор валопроводу на 3 мм∙с-1 або розмаху
відносних вібропереміщень валопроводу в одній з опор у будь-якому
напрямку вимірювання більш ніж на 100 мкм
Доповнити
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Абзац 1 викласти у редакції :
НАЕК
Оперативні заходи для виявлення (та усунення) причин, які, за
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від необхідності, можуть включати зупинення турбоагрегату приймаються, якщо
22.05.2018
відбудеться плавне зростання на стаціонарних режимах роботи
Викласти у редакції:
У випадку, коли при контролі низькочастотної вібрації отримане значення
НАЕК
віброшвидкості опор валопроводу в частотному діапазоні ((10 Гц… ƒ0/2),
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від перевищує 0,5 мм∙с-1, повинні бути прийняті заходи з її зниження. Допустимі
22.05.2018
значення (норми) вібрації для оцінки вібраційного стану турбоагрегатів наведені
в таблиці 8.7.
В абзаці 2 значення віброшвидкості викласти у такій редакції :
«Тимчасово, до оснащення необхідною апаратурою, дозволяється
проводити контроль вібрації за розмахом вібропереміщення опор валопроводу.
У цьому випадку тривала експлуатація допускається при розмаху
НАЕК
вібропереміщень до 40 мкм для турбоагрегатів з номінальною частотою
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від обертання 50 с-1 (3000 об/хв) і до 80 мкм для турбоагрегатів з номінальною
22.05.2018
частотою обертання 25 с-1 (1500 об/хв).»
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Відповідно у таблиці 8.8 значення «30» замінити на «40»; значення «50»
замінити на «80»
417

418

8.4.28

8.4.30

НАЕК
Абзац 1викласти у редакції:
«Енергоатом»
Для контролю за станом проточної частини турбін, працюючих на
Лист №7088/06 від
перегрітому пару, і занесенням їх солями не рідше ніж один раз на місяць …
22.05.2018
НАЕК
Посилання на пункти 8.4.26.4 і 8.4.26.5 замінити посиланням на пункти
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від 8.4.27.4 і 8.4.27.5 відповідно.
22.05.2018
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Враховано

Посилання на пункт 8.4.26.2 замінити посиланням на пункти 8.4.27.2

Абзац 2 викласти у редакції:
НАЕК
Проведення модернізації турбінного устаткування повинно бути узгоджене
«Енергоатом»
8.4.35
Лист №7088/06 від із заводом-виробником або з іншими уповноваженими турбінними заводами чи
22.05.2018
організаціями
НАЕК
Маркер 2 замінити словосполучення «неробочому ході» на «холостому
«Енергоатом»
8.5.2
Лист №7088/06 від ході»
22.05.2018
Абзац 1викласти у редакції:
НАЕК
«Під час роботи ГТУ середньоквадратичне значення віброшвидкості
«Енергоатом»
8.5.30
Лист №7088/06 від підшипникових опор турбін, компресорів, турбогенератора і збудника повинні
22.05.2018
бути не вищі ніж 4,5 мм∙с-1
П.8.6.6 8.6.5 – твердження щодо роботи теплофікаційних енергоблоків, які
НЕК «Укренерго» не залучаються до покриття перемінної частини графіка електричних
8.6.6 8.6.5 Лист №01/17471 навантажень та виняткова робота дубль-блоків в однокорпусному режимі
від 02.05.2018 анахронізми, тому пропонуємо виключити;додати назву ДБН А.3.1-5:2016
«Організація будівельного виробництва»
П. 8.6.7 8.6.6 та п.8.6.7 – виключити, так як на сьогоднішній день фактично
НЕК «Укренерго»
8.6.7 8.6.6 Лист №01/17471 досягнуті нижчі значення нижньої межі діапазону регулювання навантаження
від 02.05.2018 блоків в ОЕС України
8.6.12

425

3
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

П.8.6.12 8.6.8 – норми гранично допустимих швидкостей зміни
НЕК «Укренерго»
навантаження енергоблоків потужністю від 160 МВт до 800 МВт (НР 34-70-113Лист №01/17471
від 02.05.2018 86) застарілі
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П. 8.6.10.6 - Оператор системи передачі не встановлює час, у межах якого
НЕК «Укренерго»
має бути досягнута уставка активної потужності – це нормативні значення.
Лист №01/17471
від 02.05.2018
НЕК «Укренерго»
Лист №01/17471
від 02.05.2018

П. 8.6.10.7 – даний пункт є анахронізмом, тому пропонуємо виключити.

До пункту 8.6.10.12:
НЕК «Укренерго»
8.6.10.12 У разі відхилень потужності енергоблоки повинні зберігати
Лист №01/17471
статичну
стійкість.
від 02.05.2018
Вважаємо необхідно уточнити про які відхилення потужності йдеться мова.
Пункти 8.6.10.16, 8.6.10.17 вважаємо доцільно перенести до розділу 12.1,
НЕК «Укренерго» оскільки вимоги до системи збудження генераторів та синхронних компенсаторів
Лист №01/17471 викладені саме у цьому розділі. Також незрозуміла різниця між «постійною
системою автоматичного регулювання збудження» (пункт 8.6.10.16) та
від 02.05.2018
«системою автоматичного регулювання збудження» (пункт 8.6.10.17).
До пункту 8.6.10.18:
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8.6.10.19
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Враховано

Враховано

8.6.10.18 Енергоблокам дозволяється автоматичне від’єднання, коли
напруга в контрольній точці приєднання виходить за межі, встановлені
НЕК «Укренерго» Оператором системи передачі.
Лист №01/17471
«Автоматичне від’єднання енергоблоку» можливо тільки при спрацюванні
від 02.05.2018
захистів або протиаварійної автоматики, які використовуються для
попередження пошкодження обладнання енергоблоку та розвитку
технологічного порушення. Для такого від’єднання
додатковий дозвіл
непотрібен. Пропоную пункт вилучити.
НЕК «Укренерго»
Лист №01/17471
від 02.05.2018

Пункт 8.6.10.19 містить посилання на ПТЕ (ПТЕ посилається само на себе).

Не враховано

1

432

433

434

435

2

8.6.10.20

8.7

3

4
Передостанній підпункт пункту 8.6.10.20. незрозумілий. Можливо
необхідно змінити редакцію.

5
Не враховано

Пункт 8.6.10.20: Енергоблоки мають бути здатними забезпечувати, на
НЕК «Укренерго» вимогу Оператора системи передачі вироблення/споживання реактивної
Лист №01/17471
потужності у випадках коливань напруги, з урахуванням наступного:
від 02.05.2018
…..
- необхідно враховувати, що повний діапазон реактивної потужності не
може бути наявним в усьому діапазоні напруги в усталеному режимі;

Не враховано

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

Вилучити зайве позначення пунктів 8.7.1-8.7.14

8.7.1

П. 8.7.1 - викласти у наступній редакції: «Енергоблоки АЕС повинні
працювати в базовому режимі, тобто без зміни потужності протягом доби для
регулювання максимумів та мінімумів навантаження ОЕС України. При цьому,
у разі необхідності зміни навантаження енергоблоку АЕС, допустима швидкість
зміни потужності визначається попереднім станом РУ і регламентується
технологічним регламентом безпечної експлуатації. Точність підтримання
НЕК «Укренерго» поточної потужності повинна бути не більше ніж 2% від номінального значення».
Лист №01/17471
Примітка - викласти у наступній редакції: «Базовий режим роботи
від 02.05.2018
енергоблоків обумовлений на найближчу перспективу, в основному тим, що
тепловиділяючі збірки (ТВЗ), які експлуатуються на АЕС, не мають відповідних
маневрових характеристик (величина, кількість і швидкість термоциклічного
навантаження/розвантаження суворо лімітовані). Участь енергоблоків АЕС у
наданні допоміжних послуг повинна бути підтверджена відповідними
регламентами безпечної експлуатації».

8.7.1

Викласти у такій редакції:
НАЕК
«На поточний час енергоблоки АЕС працюють в базовому режимі. При
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від цьому допустима швидкість зміни потужності визначається попереднім станом
22.05.2018
РУ i регламентується технологічним регламентом безпечно експлуатації.

Враховано

Враховано

Враховано

1

436

437

438

439

440

2

8.7.3

8.7.5

8.3.38

8.8.4.14

8.8.4.28

3

4
Точність підтримання поточної потужності повинна бути не менша більша ніж
2% від номінального значення.»

Викласти у такій редакції:
«До початку проведення пусконалагоджувальних робіт на енергоблоці
адміністрація
АЕС
повинна
мати
затверджений
і
погоджений
НАЕК
Держатомрегулювання технологічний регламент безпечної експлуатації
«Енергоатом» енергоблоку, який повинен бути розроблений на основі проекту АС, ЗАБ та
Лист №7088/06 від
технічної документації на обладнання.
22.05.2018
У технологічному регламенті повинні міститися вимоги й основні прийоми
безпечної експлуатації енергоблоку, загальний порядок операції пов'язаний з
безпекою, а також межі й умови безпечної експлуатації РУ»
НАЕК
«Енергоатом»
Вилучити
Лист №7088/06 від
22.05.2018
8.3.38 таблиця 8.5 Не внесено доповнення щодо присмоктів для котлів з
ПАТ
«Центренерго» чотирма РПП – 35%.
Лист №1591 від
27.04.2018
Абзац 1викласти у редакції:
Для енергоблоків АЕС у разі роботи в стаціонарному режимі і дотриманні
НАЕК
норм якості середовища другого контуру витрата безперервної продувки
«Енергоатом»
кожного парогенератора повинна складати не менше 0,5 % паропродуктивності
Лист №7088/06 від
парогенератора. Розподіл витрати продування за окремими продувними лініями
22.05.2018
повинен здійснюватися відповідно до інструкції з експлуатації парогенератора та
рекомендацій конструктора парогенератора.
НАЕК
Маркер1 викласти у такій редакції :
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
« - вміст вільної вуглекислоти.........................відсутність ;
22.05.2018
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Враховано

Враховано

Враховано

Враховано

Враховано

1

441

2

3

8.8.4.29

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

8.8.4.29,
442

443

444

8.8.4.30

8.8.4.33

8.8.5.2

ПАТ «Київенерго»
Лист №
від

ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018

4
Абзац 1:
«– вміст вільної вуглекислоти................................0;»
замінити на
«вміст вільної вуглекислоти................................відсутність;»
значення рН для систем теплопостачання:
«–
відкритих..............................................................8,3-9,0*;»
замінити на
«–
відкритих............................................................від 8,3 до 9,0*;»
«- закритих................................................................8,3-9,5*;»
замінити на
«- закритих.............................................................від 8,3 до 9,5*;».

5
Враховано

Додати нормативи щодо вмісту хлоридів, сульфатів та солевмісту у
підживлювальній та тепломережнійї воді, такий що забезпечить зниження їх
корозійної активності.

Не враховано

Існуючі норми якості не забезпечують низкокорозійної активності
підживлювальної та тепломережної води. Так не нормується вміст хлоридів і
сульфатів, тоді , як відомо, що води які містять хлориди і сульфати з
концентрацією 20-50 мг/кг є корозійноактивними
Пропонуємо прописати ті ж самі норми для загально-станційних втрат пари
та конденсату при роботі станції з номінальним навантаженням та у випадку
роботи станції мінімально можливим складом.

Абзац 1викласти у такій редакції:
Перед зупиненням енергоблока на строк більше 3 діб протягом 24−48 годин
проводиться консервація устаткування шляхом:
−
обробки робочого середовища гідразин-гідратом з підтримкою його
НАЕК
масової
концентрації в живильній воді не менше 500 мкг/дм3, але не більше 1000
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від мкг/дм3;
−
обробки робочого середовища морфоліном та гідразин-гідратом з
22.05.2018
підтримкою в живильній воді масової концентрації гідразин-гідрату не менше
трикратної масової концентрації кисню та масової концентрації морфоліну не
менше 5 мг/дм3, верхня межа концентрації морфоліну обмежена умовою
неперевищення величини рН − при морфоліновому режимі;

Не враховано

Враховано

1

445

2

8.9.1.1,
8.9.1.3,
8.9.1.6,
8.13.14,
8.13.25

446

8.9.2.12

447

8.9.2.17

448

8.11.12,
8.11.14

449

8.12.1

3

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

4
−
обробки робочого середовища етаноламіном та гідразин-гідратом з
підтримкою в живильній воді масової концентрації етаноламіну від 3 мг/дм3 до
5 мг/дм3 та масової концентрації гідразин-гідрату не менше 10 мкг/дм3 − при
етаноламіновому режимі.
Допускається проведення консервації обладнання протягом більше ніж 48 годин
за результатами корозійного обстеження обладнання в попередній ППР
В період проведення консервації:
−
конденсатоочищення частково або повністю відключається з моменту
початку підвищеного дозування гідразину, морфоліну, єтаноламіну;
−
Парогенератори повинні по черзі продуватися з максимально можливою
витратою для виводу шламу.
Абзац 2 друге речення вилучити.
Посилання на нормативні документи у цих пунктах доповнити посиланням
на ОТТ-87. «Арматура для оборудования и трубопроводов АЭС. Общие
технические требования»

Викласти у такій редакції:
«Написи на арматурі повинні відповідати вказівкам 8.9.1.9»

5

Враховано

Враховано

Враховано
Замінити «45ºС» на «+43ºС»
Враховано
Розмірність швидкості фільтрації води «м/год» замінити на «м3/год»

НАЕК
Викласти у такій редакції:
«Енергоатом»
«Режим роботи теплофікаційної установки (тиск в подавальному і
Лист №7088/06 від
зворотному трубопроводах і температура в подавальному трубопроводі)
22.05.2018

Враховано

1

450

451

2

8.12.2

8.12.5

3

4
повинен підтримуватися відповідно до завдання диспетчера теплової мережі або
начальника зміни енергооб’єкта (ДТ).
Температура в подавальних трубопроводах водяної теплової мережі
відповідно до затвердженого для цієї мережі температурного графіка повинна
бути задана диспетчером теплової мережі або начальником зміни
енергооб’єкта (ДТ) за усередненою температурою зовнішнього повітря за
проміжок часу 12 год - 24 год, який визначається в залежності від довжини
мереж, кліматичних умов, прогнозу погоди та інших факторів.
При розрахунковій витраті мережевої води відхилення параметрів від
заданого режиму за головною засувкою енергооб’єкту (електростанції, ДТ)
повинні бути не більші:
– температура води, що надходить у теплову мережу,
± 4°С;
– тиск в подавальному трубопроводі, ± 0,5 кгс/см2
(± 50 кПа);
– тиск в зворотному трубопроводі, ± 0,2 кгс/см2 (± 20 кПа).
Середньодобова температура зворотної мережної води не повинна
перевищувати задану графіком більш ніж на +4°С. Зниження температури
зворотної мережної води проти графіка не лімітується.
У разі перевищення розрахункової витрати мережної води диспетчер
теплової мережі та начальник зміни енергооб’єкту (ДТ) повинні вжити заходів
до відновлення розрахункової витрати або відкорегувати режим.»
Відхилення тиску і температури пари в колекторах енергооб’єкту, яка
подається на теплофікаційні установки, повинні бути не більше ніж ± 5% заданих
параметрів. Конкретні величини цих відхилень повинні бути зазначені в
інструкції з експлуатації (режимній карті) теплофікаційної установки.»

НАЕК
Абзац 3 викласти у такій редакції:
«Енергоатом»
«Випробування теплофікаційних установок повинні проводитися після
Лист №7088/06 від
введення в експлуатацію наново змонтованих і після капітального ремонту»
22.05.2018
Абзац 2 викласти у такій редакції:
НАЕК
«Для захисту трубної системи існуючих, тих, що монтуються та тих, що
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від реконструюються теплоообмінних апаратів (мережеві підігрівачі, підігрівачі
22.05.2018
гарячого водопостачання, калорифери припливних вентиляційних систем і

5

Враховано

Враховано

1

452

453

2

8.12.19

8.13.6

3

4
систем кондиціювання повітря) повинні передбачатися засоби захисту від
накипоутворення та забруднення»

Абзац 3,4 викласти у такій редакції:
«Технічний огляд теплофікаційних трубопроводів проводяться особою,
відповідальною за їх справний стан та безпечну експлуатацію, в наступних
випадках:
- зовнішньому оглядові − не рідше одного разу на рік, в процесі роботи
НАЕК
трубопроводів;
«Енергоатом»
- зовнішньому оглядові та гідравлічному випробовуванню – перед пуском
Лист №7088/06 від трубопроводів в експлуатацію, після монтажу або ремонту трубопроводів з
22.05.2018
застосуванням зварювання, а також перед пуском після знаходження їх на
консервації більше двох років.
Технічний огляд теплофікаційних трубопроводів, які відпрацювали
розрахунковий термін служби, проводиться в обсязі і порядку, установленому
галузевими НД, або уповноваженими організаціями»
Маркер 3 викласти у такій редакції:
Експлуатуючою теплову мережу організацією повинні бути складені:
– план теплової мережі (масштабний);
– оперативна та експлуатаційна (розрахункова) схеми;
– п’єзометричні графіки по кожній магістралі теплової мережі.
НАЕК
Щорічно перед початком опалювального періоду повинні корегуватися
«Енергоатом»
план, схеми та п’єзометричні графіки відповідно до фактичного стану теплової
Лист №7088/06 від
мережі.
22.05.2018
Розділ 3 «Терміни та визначення» доповнити визначенням:
«П’єзометричний графік теплової мережі – масштабне графічне
зображення на профілі теплотраси ліній п’єзометричних висот (напорів)
тепломагістралей та розподільчих відгалужень в гідродинамічному та
статичному режимах роботи теплової мережі.»

5

Враховано

Враховано

1

454

455

456

457

2

8.13.7

3

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

8.13.8

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

8.13.12

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

8.13.13

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

4
Викласти у такій редакції:
Оперативна схема теплових мереж, а також налагодження автоматики і
пристроїв технологічного захисту повинні забезпечувати:
– надійне теплопостачання споживачів теплоносієм заданих параметрів
згідно з укладеними договорами та режимними картами;
– оптимальний потокорозподіл теплоносія в теплових мережах;
– резервування роботи ділянок теплових мереж;
– можливість здійснення спільної роботи декількох ДТ на об'єднану
теплову мережу і переходу у разі необхідності до роздільної роботи ДТ;
– захист від перевищення тиску та температури;
– переважне використання найбільш економічних ДТ.
Абзац 1 викласти у такій редакції:
«Усім
тепломагістралям,
камерам
(вузлам
відгалуження),
підкачувальним, підживлювальним та дренажним насосним, вузлам
автоматичного регулювання, нерухомим опорам, компенсаторам і іншим
спорудам теплової мережі повинні бути присвоєні експлуатаційні номери, якими
вони позначаються на планах, схемах і пьезометріческіх графіках»
Абзац 3 викласти у такій редакції:
«Арматура, установлена на трубопроводі (паропроводі), по якому
здійснюється подача, повинна бути позначена непарним номером, а відповідна
їй арматура на зворотному трубопроводі (конденсатопроводі) – наступним за ним
більшим парним номером.»
Абзац 1 викласти з додаванням виділеного тексту:
«Трубопроводи
теплових
мереж
та
абонентських
систем
теплоспоживання до введення їх в експлуатацію після монтажу або
капітального ремонту повинні підлягати очищенню…»
Викласти з додаванням виділеного тексту:
«Підключення абонентських теплових мереж і систем теплоспоживання,
що не пройшли відповідне очищення і промивання згідно з п.п. 8.13.12 Правил,
забороняється.»

5
Враховано

Враховано

Враховано

Враховано

1

2

458

8.13.19

459

460

461

462

8.13.23

8.13.24

8.13.26

8.13.29

3

4
Доповнити: Діючі теплові мережі і ті, що знову вводяться в експлуатацію,
в зоні дії високих ґрунтових вод і періодично підтоплювані, повинні бути
ПАТ «Київенерго» прокладені з попередньо ізольованих трубопроводів. Для будівництва і
реконструкції магістральних мереж і розподільних теплових мереж мають
Лист №
від
бути переважно застосовані попередньо ізольовані трубопроводи.
Відповідно розд. 12 ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»
Викласти з додаванням виділеного тексту:
НАЕК
«Забороняється приєднання до теплових мереж установок гарячого
«Енергоатом»
водопостачання та їх експлуатація з відсутніми або несправними регуляторами
Лист №7088/06 від
перепаду тиску та регуляторами температури води, а також систем
22.05.2018
теплоспоживання з несправними приладами обліку.»
Викласти з додаванням виділеного тексту:
НАЕК
«Для контролю за станом устаткування теплових мереж і режимом їхньої
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від роботи регулярно за графіком повинен проводитися обхід трубопроводів і
22.05.2018
теплових пунктів, в тому числі такі, що знаходяться на балансі споживачів.»
Доповнити:

5
Враховано

Враховано

Враховано

Враховано

У разі перевищення корозійної активності води 0,2 мм/рік
рекомендується додатково до існуючих методів вести моніторинг за
допомогою корозиметрів. Вимірювання проводити не менше одного разу на
ПАТ «Київенерго» місяць. Результати вимірювань заносити в журнал хімічного контролю».
Лист №
від
Непрацююча теплова мережа повинна заповнюватися тільки хімічно
очищеною деаерованою водою.
Посилення систематичного контролю за корозійною активністю води для
оцінки і прогнозування корозійних процесів та прийняття необхідних заходів.
Викласти з урахуванням виділеного тексту:
«Середньорічний витік теплоносія з водяних теплових мереж повинен не
НАЕК
перевищувати 0,25% середньорічного обсягу води в тепловій мережі і
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від приєднаних до неї системах теплоспоживання незалежно від схеми їхнього
22.05.2018
приєднання (за винятком систем гарячого водопостачання, приєднаних через
водопідігрівники та відкритих систем теплопостачання). Максимальна

Враховано

1

463

2

8.13.29

3

ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018

4
величина поточної втрати мережевої води повинна вказуватися в режимній
карті.
Під час визначення витоку теплоносія не повинна враховуватися витрата
води на наповнення теплопроводів і систем теплоспоживання у разі їхнього
планового ремонту, підключення нових ділянок мережі і споживачів, проведення
випробувань (на міцність і щільність, розрахункову температуру, теплові і
гідравлічні втрати).
Виробничий витік - втрати мережевої води з теплових мереж і систем
теплоспоживання під час ремонту, випробувань (на міцність, щільність,
розрахункову температуру, теплові і гідравлічні втрати) промивання і
заповнення нових систем - визначається на підставі відповідних актів.
Невиробничий витік - втрати мережевої води із систем теплопостачання і
систем теплоспоживання - відноситься згідно з їхньою балансовою належністю
до власника теплових мереж або власника систем теплоспоживання, який
допустив цей витік.»

5

8.13.29 Середньорічний витік теплоносія з водяних теплових мереж
повинен не перевищувати 0,25% на годину від середньорічного обсягу води в
тепловій мережі і приєднаних до неї системах теплоспоживання незалежно від
схеми їхнього приєднання (за винятком систем гарячого водопостачання,
приєднаних через водопідігривники).

Враховано

В процесі експлуатації.
Викласти в наступній редакції:

464

8.13.30

Після ремонту до початку опалювального періоду, теплова мережа повинна
підлягати
гідравлічним
випробуванням
на
міцність
і
ПАТ «Київенерго» щільність відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.11 для перевірки міцності і
Лист №
від
щільності
трубопроводів,
запірної
і
регулювальної
арматури.
Мінімальна величина пробного тиску повинна бути 1,25 робочого тиску.
Максимальна величина пробного тиску встановлюється розрахунком на міцність
згідно з НД погодженим Державною службою України з питань праці

Враховано

1

2

3

4
(Держпраці), з урахуванням максимальних навантажень, які можуть прийняти
на себе нерухомі опори.
У кожному конкретному випадку значення пробного тиску встановлює
технічний керівник організації, що експлуатує теплові мережі, у межах,
обумовлених вище.
Викласти в наступній редакції:

465

466

467

8.13.36

8.13.40

8.13.41

5

Враховано

Для двотрубних водяних теплових мереж основою для режиму відпуску
тепла повинен бути графік центрального якісного регулювання.
За умови наявності гарячого водопостачання мінімальна температура води
ПАТ «Київенерго»
в
подавальному
трубопроводі мережі повинна бути не нижче ніж:
Лист №
від
- 65 °С - для закритих схем;
- 60 °С - для відкритих схем гарячого водопостачання.
Відповідно розд. 9 ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі».
Викласти з урахуванням виділеного тексту:
«У випадку аварійного припинення електропостачання мережевих і
перекачувальних насосів експлуатуюча теплову мережу організація повинна
забезпечити тиск у теплових мережах і системах теплоспоживання в межах
допустимого рівня. У разі потенційної можливості перевищення цього рівня
НАЕК
повинно бути передбачене установлення спеціальних пристроїв для захисту
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від системи теплопостачання від гідроударів.
22.05.2018
Режими, що забезпечують необхідний статичний тиск у системах
теплопостачання згідно з 8.13.39 Правил, а також забезпечують допустимий
рівень тиску в системах теплопостачання у разі аварійного припинення
електропостачання мережних і перекачувальних насосів, повинні бути визначені
спеціалізованою організацією.»
НАЕК
«Енергоатом»
Замінити посилання на СНиП 2.04.07 посиланням на ДБН В.2.5-39
Лист №7088/06 від
22.05.2018

Враховано

Враховано

1

468

469

470

471

472

473

2

3

8.13.44

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

9.1.1.1

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

9.1.2.2

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

9.1.4.1

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

9.1.4.2

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

9.3.1

4
Викласти з урахуванням виділеного тексту:
«Початок і закінчення опалювального сезону (і пов'язана з цим зміна
гідравлічного і теплового режиму роботи теплових мереж і ДТ) встановлюється
в кожному регіоні органами місцевого самоврядування, виходячи із сталої
середньодобової температури зовнішнього повітря протягом 3 діб не більше ніж
плюс 8 °С для початку та не менше плюс 8 °С для закінчення опалювального
сезону».
Викласти у такій редакції:
«Основні принципи, критерії і вимоги забезпечення безпеки АЕС викладені
в НП 306.2.141-2008, НП 306.2.145-2008, НП 306.2.02/1.004-98, ПНАЭ Г-1-00185 (ТС ТОБ АС-85), ПНАЭ Г-1-004-87 (ТС ТОБ РУ-87) та інших НД.»
Викласти у такій редакції:
«Під час нормальної експлуатації усі фізичні бар'єри і засоби їхнього
захисту повинні бути працездатні. У разі виявлення непрацездатності будьякого, передбаченого проектом АЕС фізичного бар'єра чи засобів його захисту,
відповідно до умов безпечної експлуатації, робота енергоблоку АЕС на
потужності забороняється.»
Викласти у такій редакції:
«Культура безпеки – набір правил та особливостей діяльності організацій і
окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки АЕС, як найбільш
пріоритетним, приділяється увага, обумовлена їхньою значимістю.»

5
Враховано

Ураховано
п.9.1.1

Ураховано
п.9.1.6

Ураховано
п.9.1.9

Ураховано
Маркер 4 замінити слово «покарань» на «стягнень»

Викласти з урахуванням виділеного тексту:
НАЕК
«Експлуатуюча організація має повноваження і повинна мати, фінансові,
«Енергоатом»
матеріальні та інші ресурси, необхідні й достатні для здійснення своєї діяльності
Лист №7088/06 від
і безумовного забезпечення ядерної і радіаційної безпеки на будь-якому етапі
22.05.2018
життєвого циклу АЕС.»

п.9.1.10
Ураховано

1

2

474

9.3.2

475

9.3.5

476

477

9.3.7

9.4

3

4
Викласти з урахуванням виділеного тексту:
«Експлуатуюча організація несе повну відповідальність за безпеку АЕС, в
тому числі за заходи щодо попередження аварій, зниження чи ліквідації наслідків
НАЕК
аварій у випадку їхнього виникнення, облік і контроль ЯП та інших
«Енергоатом»
радіоактивних матеріалів, охорону навколишнього середовища і контроль за
Лист №7088/06 від
його станом у санітарно-захисній зоні й у зоні спостереження, за фізичний захист
22.05.2018
АЕС, за використання АЕС тільки для тих цілей, для яких вона була спроектована
і побудована, а також забезпечує безпеку на будь-якому етапі життєвого
циклу АЕС і виконання вказаних заходів.»
НАЕК
«Енергоатом»
Вилучити пункт 9.3.5
Лист №7088/06 від
22.05.2018
Викласти у такій редакції:
«Розробляє і надає органам державного регулювання ядерної та радіаційної
НАЕК
безпеки звіти з аналізу безпеки (ЗАБ) енергоблоку з урахуванням змін у проекті
«Енергоатом»
під час будівництва, внесених змін за результатами пуско-налагоджувальних
Лист №7088/06 від
робіт, фізичного й енергетичного пусків, а також у процесі експлуатації АЕС під
22.05.2018
час переоцінки безпеки; надає інформацію у встановленому порядку про стан
безпеки АЕС»
Викласти в новій редакції:
«9.4 Управління якістю
9.4.1. Усі види діяльності, які впливають на безпеку АЕС на етапах її
життєвого циклу, повинні бути об'єктами системи управління якістю.
ВП «Запорізька
9.4.2 Експлуатуюча організація повинна розробити і впровадити систему
АЕС» Лист №63управління якістю відповідно до вимог НП 306.1.190 та НП 306.1.182»
86.1/10626 від
11.05.2018

Приведение названия и содержания р.9.4 ГКД в соответствие с
требованиями р.6.2 НП 306.2.141 – 2008, исключение дублирования в ГКД
требований, изложенных в НП 306.1.190 и НП 306.1.182

5

Ураховано п.9.3.6

Ураховано

1

478

479

480

481

482

2

3

9.4.2

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

4
Викласти у такій редакції:
«Політика експлуатуючої організації щодо якості повинна бути
гармонізована із загальною стратегією, відображати наміри і спрямованість
діяльності експлуатуючої організації, бути основою для формування цілей у
сфері якості, офіційно сформульованих вищим керівництвом, містити
зобов'язання щодо задоволення вимог та постійного поліпшування системи
управління якістю.»
Викласти з урахуванням виділеного тексту:
«Експлуатуюча організація повинна розробити, з забезпеченням
функціонування, систему управління якістю, яка враховує всі етапи життєвого
циклу ядерної установки, вимоги державних стандартів і НД у сфері якості.
Експлуатуюча організація повинна розробити і підтримувати в
актуальному стані загальне керівництво з якості. АЕС повинні розробляти і
підтримувати в актуальному стані настанови з якості, що відображають
особливості своєї організаційної структури і не суперечать загальній настанові з
якості експлуатуючої організації, а також документовані методики (процедури,
програми, положення, настанови) щодо якості виконання основних процесів і
робіт.»
Викласти з урахуванням виділеного тексту:
«Якість діяльності і послуг, виконуваних організаціями для АЕС, повинна
забезпечуватися створенням і функціонуванням в них системи управління
якістю.»
Вилучити словосполучення «за належністю» та викласти у такій редакції:
«Програми забезпечення якості під час проектування, розроблення і
виготовлення РУ, устаткування і систем, важливих для безпеки, під час
проектування і спорудження енергоблока, постачання продукції і послуг повинні
розроблятися організаціями, які виконують зазначені роботи.»

5
Ураховано

Ураховано

9.4.3

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

9.4.5

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

9.4.6

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

9.4.8

НАЕК
Викласти з урахуванням виділеного тексту:
«Енергоатом»
«Оцінка ефективності функціонування системи управління якістю повинна
Лист №7088/06 від
здійснюватися шляхом аудитів систем управління якістю та перевірок
22.05.2018

Ураховано

Ураховано

Ураховано

1

483

484

485

486

487

2

9.4.9

9.6.2

9.6.2

9.6.2

9.6.5

3

4
підрозділів АЕС і, за необхідності, організацій, які виконують роботи чи послуги
для АЕС за договорами з АЕС чи експлуатуючою організацією.»

5

Викласти з урахуванням виділеного тексту:
«Періодичність і порядок проведення аудитів систем управління якістю
НАЕК
та перевірок повинні бути визначені затвердженими відповідними графіком і
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від положенням.
22.05.2018
За результатами оцінювання повинні вживатися коригувальні дії щодо
підтримки необхідного рівня забезпечення якості.»
Редакцію:
«Планом заходів із захисту персоналу станції і населення у випадку
ВП «Запорізька виникнення загальної аварії на АЕС…»
АЕС» Лист №63Викласти в редакції:
«Аварійним планом АЕС …»
86.1/10626 від
11.05.2018
«Типовий аварійний план АЕС України»
ПН-А.0.03.192-15
Редакцію:
«Планом заходів із захисту персоналу станції і населення у випадку
РДЦ
виникнення загальної аварії на АЕС…»
Дніпровського
Викласти в редакції:
регіону
«Аварійним планом АЕС …»
Лист №01-1/16350
«Типовий аварійний план АЕС України»
від 20.04.2018
ПН-А.0.03.192-15

Ураховано

Текст:
НАЕК
«Планом заходів із захисту персоналу станції і населення у випадку
«Енергоатом»
виникнення загальної аварії на АЕС…»
Лист №7088/06 від
Викласти в редакції:
22.05.2018
«Аварійним планом АЕС …»
НАЕК
Викласти з урахуванням виділеного тексту:
«Енергоатом»
«На кожній АЕС повинна передбачатися власна САР, структура якої
Лист №7088/06 від
визначається адміністрацією АЕС за узгодженням з експлуатуючою організацією
22.05.2018

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано
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2

3

4
і яка має бути підсистемою СДНС експлуатуючої організації. Експлуатуюча
організація разом з адміністрацією АЕС повинні бути у постійній готовності
щодо реалізації аварійного плану АЕС в разі потреби.»»
Редакцію:
«СДНС»
Викласти в редакції:
«САР».

488

9.6.5

ВП «Запорізька
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
11.05.2018

489

490

9.6.5

9.6.6

НАЕК
«Енергоатом»

Ураховано

Редакцію:
«…плану заходів захисту персоналу і населення в разі протреби.»
Викласти в редакції:
«…аварійного плану АЕС в разі потреби.»
«Основні положення організації системи готовності та реагування ДП
«НАЕК «Енергоатом» на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС»
ПЛ-Д.0.03.089-15 (п.2)
«Типовий аварійний план АЕС України»
ПН-А.0.03.192-15
Редакцію:
«СДНС»
Викласти в редакції:
«САР».

РДЦ
Дніпровського
регіону
Лист №01-1/16350
від 20.04.2018
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Ураховано

Редакцію:
«…плану заходів захисту персоналу і населення в разі протреби.»
Викласти в редакції:
«…аварійного плану АЕС в разі потреби.»
«Основні положення організації системи готовності та реагування ДП
«НАЕК «Енергоатом» на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС»
ПЛ-Д.0.03.089-15 (п.2)
«Типовий аварійний план АЕС України»
ПН-А.0.03.192-15
Викласти у такій редакції:

Ураховано
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9.6.6

9.6.7
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«Рішення про переведення САР до відповідного режиму функціонування
Лист №7088/06 від
приймається згідно з «Основними положеннями організації системи готовності
22.05.2018
та реагування ДП «НАЕК «Енергоатом» на аварії та надзвичайні ситуації на
АЕС», що розробляється експлуатуючою організацією і погоджується в
установленому порядку з Держатомрегулювання України, Міненерговугілля
України, МОЗ України, ДСНС України»
Викласти у редакції:
«9.6.6 Рішення про переведення САР до відповідного режиму
функціонування приймається згідно з «Основними положеннями організації
ВП «Запорізька системи готовності та реагування ДП «НАЕК «Енергоатом» на аварії та
АЕС» Лист №63- надзвичайні ситуації на АЕС», що розробляється експлуатуючою організацією і
погоджується в установленому порядку з Держатомрегулювання України,
86.1/10626 від
Міненерговугілля України, МОЗ України, ДСНС України»
11.05.2018
«Основні положення організації системи готовності та реагування ДП
«НАЕК «Енергоатом» на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС»
ПЛ-Д.0.03.089-15 (п.5.4.14)
Викласти у редакції:
9.6.6 Рішення про переведення САР до відповідного режиму
функціонування приймається згідно з «Основними положеннями організації
РДЦ
системи готовності та реагування ДП «НАЕК «Енергоатом» на аварії та
Дніпровського надзвичайні ситуації на АЕС», що розробляється експлуатуючою організацією і
погоджується в установленому порядку з Держатомрегулювання України,
регіону
Лист №01-1/16350 Міненерговугілля України, МОЗ України, ДСНС України
від 20.04.2018
«Основні положення організації системи готовності та реагування ДП
«НАЕК «Енергоатом» на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС»
ПЛ-Д.0.03.089-15 (п.5.4.14)
Викласти у такій редакції:
«Для перевірки функціонування і готовності САР експлуатуючої
організації та САР на АЕС повинні проводитись:
НАЕК
9.6.7.1 Внутрішні тренування:
«Енергоатом»
- загальностанційні – 1 раз на рік;
Лист №7088/06 від
- блочні – 1 раз на рік з кожною зміною;
- цехові – 2 раза на рік;
22.05.2018
- тренування аварійних груп (бригад) – 2 раза на рік;
- індивідуальні – при вступі або пререведенні на посаду, відсутності на
плановому тренуванні ;
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9.6.7.2 Спільні з Дирекцією ДП «НАЕК «Енергоатом» загальностанційні
протиаварійні тренування – 1 раз на 3 роки для кожної АЕС;
9.6.7.3 системні протиаварійні тренування»
Викласти у редакції:
«9.6.7 Для перевірки функціонування і готовності САР експлуатуючої
організації та САР на АЕС повинні проводитись:
9.6.7.1 Внутрішні тренування:
- загальностанційні – 1 раз на рік;
- блочні – 1 раз на рік з кожною зміною;
- цехові – 2 раза на рік;
ВП «Запорізька
- тренування аварійних груп (бригад) – 2 раза на рік;
АЕС» Лист №63- індивідуальні – при вступі або пререведенні на посаду, відсутності на
86.1/10626 від
плановому тренуванні ;
11.05.2018
9.6.7.2 Спільні з Дирекцією ДП «НАЕК «Енергоатом» загальностанційні
протиаварійні тренування – 1 раз на 3 роки для кожної АЕС;
9.6.7.3 системні протиаварійні тренування»
«Методика з підготовки, організації та проведення протиаварійних
тренувань у відокремлених підрозділах
ДП «НАЕК «Енергоатом» (Р.2, Р.3)
МТ-К.0.03.419-16
Викласти у редакції:
9.6.7 Для перевірки функціонування і готовності САР експлуатуючої
організації та САР на АЕС повинні проводитись:
9.6.7.1 Внутрішні тренування:
- загальностанційні – 1 раз на рік;
- блочні – 1 раз на рік з кожною зміною;
РДЦ
- цехові – 2 рази на рік;
Дніпровського
- тренування аварійних груп (бригад) – 2 рази на рік;
- індивідуальні – при вступі або переведенні на посаду, відсутності на
регіону
плановому
тренуванні ;
Лист №01-1/16350
9.6.7.2
Спільні з Дирекцією ДП «НАЕК «Енергоатом» загальностанційні
від 20.04.2018
протиаварійні тренування – 1 раз на 3 роки для кожної АЕС;
9.6.7.3 системні протиаварійні тренування

НАЕК
«Енергоатом»

«Методика з підготовки, організації та проведення протиаварійних
тренувань у відокремлених підрозділах
ДП «НАЕК «Енергоатом» (Р.2, Р.3)
МТ-К.0.03.419-16
Викласти у такій редакції:
«9.7 Зняття АЕС (енергоблока АЕС) з експлуатації
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Ураховано

Ураховано

Ураховано
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Лист №7088/06 від
9.7.1 Зняття АЕС (енергоблока АЕС) з експлуатації визначається НП
22.05.2018
306.1.02/1.004.
9.7.2 Зняття з експлуатації - такий комплекс заходів після вилучення ЯП
та припинення експлуатації ЯУ, який робить неможливим її використання в
цілях, для яких вона була споруджена, та забезпечує безпеку персоналу,
населення та довкілля.
9.7.3 Зняття ЯУ з експлуатації здійснюється для досягнення на території,
яку займає установка, умов, що максимально зменшують обмеження на
використання цієї території. Це передбачає:
- поступове звільнення установки від ДІВ, які підлягають контролю;
- скасування режиму обмежень та скорочення радіаційного контролю в
зоні спостереження та санітарно-захисній зоні установки.
9.7.4 Досягнення в повному обсязі мети, зазначеної в п.9.7.3, не є
обов'язковим, якщо на базі частини ЯУ, що знімається з експлуатації, має бути
створений новий об'єкт (нова ЯУ або об'єкт, призначений для поводження з
РАВ). У цьому разі повинні бути реалізовані всі заходи і процедури, що
передбачені нормативно-правовими актами та нормативно-технічними
документами для об'єкта, який наново створюється.
9.7.5 Порядок зняття з експлуатації ЯУ або об'єкта, призначеного для
поводження з РАВ, а також закриття сховищ для захоронення РАВ повинен бути
передбачений в проекті згідно з нормами, правилами і стандартами у сфері
використання ядерної енергії.
Фінансування затрат у цьому випадку здійснюється власником
(експлуатуючою організацією).
9.7.6 Пропозиції про зняття з експлуатації ЯУ або об'єкта, призначеного
для поводження з РАВ, до вичерпання встановленого в проекті ресурсу чи з
обмеження проектних техніко-економічних показників їх роботи можуть
вноситися органами управління і власниками за наявності відповідних
обґрунтувань, узгоджених з органами державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки.
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Рішення про дострокове зняття з експлуатації ЯУ затверджується
відповідними органами державної влади, які приймали рішення про
будівництво, і доводиться до відома експлуатуючої організації не пізніше, ніж
за два роки до початку цих заходів.
9.7.7 Процедура зняття ЯУ з експлуатації здійснюється поетапно.
9.7.8 Зняттю ЯУ з експлуатації передує етап припинення експлуатації.
Діяльність на етапі припинення експлуатації здійснюється в рамках ліцензії на
експлуатацію ЯУ.
Головна мета цього етапу - приведення ЯУ до стану, при якому ЯП
відсутнє на її території або, перебуваючи в межах цієї території, розміщене
тільки в сховищах відпрацьованого ЯП, призначених для довгострокового
безпечного зберігання.
9.7.9 Нормативним документом НП 306.1.02/1.004 установлюються такі
етапи зняття ЯУ з експлуатації: остаточне закриття, консервація, витримка,
демонтаж.
Необхідність кожного з цих етапів та їх черговість повинні визначатися і
обґрунтовуватися під час розроблення стратегії зняття установки з експлуатації.
9.7.10 Етапи зняття ЯУ з експлуатації можуть реалізовуватися як
повністю, так і частково для різних частин установки згідно з визначеною
стратегією.
9.7.11 Дія ліцензії на зняття ЯУ з експлуатації починається тільки після
приведення її до стану, при якому ЯП відсутнє на її території або, перебуваючи
в межах цієї території, розміщене тільки в сховищах відпрацьованого ЯП,
призначених для довгострокового безпечного зберігання. З початку дії такої
ліцензії, ліцензія на експлуатацію ЯУ, що була видана раніше, анулюється і не
може бути поновлена.
9.7.12 Експлуатуюча організація на різних етапах життєвого циклу ЯУ
повинна готуватися до майбутнього зняття її з експлуатації, а саме: розробляти
концепцію, стратегію, програму зняття установки з експлуатації. Вимоги до
розроблення і змісту цих документів визначаються НП 306.1.02/1.004, , НП
306.2.145-2008 та НП 306.4.194-2013.»
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9.7 Зняття з експлуатації АЕС (енергоблока АЕС).
9.7.1. Зняття з експлуатації енергоблока АЕС - етап життєвого циклу
ядерної установки, який починається після завершення вироблення енергії та
обумовлений закінченням призначеного строку експлуатації або рішенням про
дострокове припинення експлуатації енергоблока.
9.7.2. Пропозиції щодо зняття з експлуатації АЕС (енергоблока АЕС) до
вичерпання встановленого у проекті ресурсу або щодо обмеження проектних
техніко-економічних показників їх роботи можуть вноситися органом
НАЕК
управління та власниками за наявності відповідних обґрунтувань, узгоджених з
«Енергоатом»
органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
(надіслав
Рішення про дострокове зняття з експлуатації АЕС (енергоблока АЕС)
Нелепов А.А.
затверджується
органами державної влади, які приймали рішення про
25.05.18)
будівництво, і доводиться до відома експлуатуючої організації не пізніш як за
два роки до початку зазначених дій.
9.7.3. Зняття з експлуатації АЕС (енергоблока АЕС) здійснюється з
метою досягнення умов, які дозволять забезпечити повторне використання його
території. При знятті з експлуатації енергоблока АЕС (енергоблока АЕС)
досягається повне або обмежене звільнення від регулюючого контролю.
9.7.4. Вимоги до зняття з експлуатації АЕС (енергоблока АЕС)
встановлені 306.2.02/1.004-98, НП 306.2.141-2008 та НП 306.4.194 -2013.
Викласти в редакції:
«забезпечувати протидію незаконному проникненню ззовні та
ВП «Запорізька
несанкціонованим
діям осіб, що перебувають у зонах обмеження доступу,
АЕС» Лист №63характеристики яких визначені проектною загрозою.»
86.1/10626 від
11.05.2018
ст. 20 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»
Викласти в редакції:
РДЦ
«забезпечувати протидію незаконному проникненню ззовні та
Дніпровського несанкціонованим діям осіб, що перебувають у зонах обмеження доступу,
характеристики яких визначені проектною загрозою».
регіону
Лист №01-1/16350
ст. 20 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних
від 20.04.2018
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»
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Ураховано

Ураховано

Ураховано
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9.8.5

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

9.8.8

9.8.8

9.8.8

4
Маркер 3 викласти у такій редакції:
«- забезпечувати протидію незаконному проникненню ззовні та
несанкціонованим діям осіб, що перебувають у зонах обмеження доступу,
характеристики яких визначені проектною загрозою.»

Останній маркер викласти з урахуванням виділеного тексту:
створюватися
з
урахуванням
проектної
загрози,
принципів
диференційованого підходу і глибокоешелонованого захисту
Викласти у такій редакції:
«Рівень фізичного захисту - це сукупність регламентованих мінімально
необхідних умов для визначення, створення та технічного переоснащення
НАЕК
системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів,
«Енергоатом»
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів,
Лист №7088/06 від призначених для поводження з радіоактивними відходами, які забезпечують
здатність системи протистояти потенційним правопорушникам, властивості та
22.05.2018
характеристики яких визначені в проектній загрозі для ядерних установок,
ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання в Україні.»
Викласти в редакції:
«Рівень фізичного захисту - це сукупність регламентованих мінімально
необхідних умов для визначення, створення та технічного переоснащення
системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів,
ВП «Запорізька призначених для поводження з радіоактивними відходами, які забезпечують
АЕС» Лист №63- здатність системи протистояти потенційним правопорушникам, властивості та
характеристики яких визначені в проектній загрозі для ядерних установок,
86.1/10626 від
ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
11.05.2018
випромінювання в Україні.»

РДЦ
Дніпровського
регіону

п. 3 Постанови КМУ від 26 квітня 2003 р. N 625 «Про затвердження
Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
відповідно до їх категорії»
Викласти в редакції:
«Рівень фізичного захисту - це сукупність регламентованих мінімально
необхідних умов для визначення, створення та технічного переоснащення
системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів,
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Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано
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9.8.9
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Лист №01-1/16350 радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними відходами, які забезпечують
від 20.04.2018
здатність системи протистояти потенційним правопорушникам, властивості та
характеристики яких визначені в проектній загрозі для ядерних установок,
ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання в Україні.»
п. 3 Постанови КМУ від 26 квітня 2003 р. N 625 «Про затвердження
Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
відповідно до їх категорії»
Викласти у такій редакції:
«Система фізичного захисту створюється, виходячи з принципів:
НАЕК
– глибокоешелонованого захисту;
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
– диференційованого підходу;
22.05.2018
– збалансованого захисту;
– мінімальних наслідків при відмові одного елемента системи.»
Викласти в редакції:
«Система фізичного захисту створюється, виходячи з принципів:
ВП «Запорізька
– глибокоешелонованого захисту;
АЕС» Лист №63– диференційованого підходу;
– збалансованого захисту;
86.1/10626 від
– мінімальних наслідків при відмові одного елемента системи.»
11.05.2018

9.8.9

РДЦ
Дніпровського
регіону
Лист №01-1/16350
від 20.04.2018

9.8.13

ВП «Запорізька
АЕС» Лист №6386.1/10626 від
11.05.2018

п. 2.3 НП 306.8.126-2006
Викласти в редакції:
«Система фізичного захисту створюється, виходячи з принципів:
– глибокоешелонованого захисту;
– диференційованого підходу;
– збалансованого захисту;
– мінімальних наслідків при відмові одного елемента системи.»
п. 2.3 НП 306.8.126-2006
Виключити
Повтор п. 9.8.15 данного документа.
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Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано
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РДЦ
Дніпровського
регіону
Лист №01-1/16350
від 20.04.2018
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06 від
22.05.2018

Виключити

4

Повтор п. 9.8.15 данного документу.
п. 9.8.15 більш розширений
Вилучити

Об’єднати положення пунктів 9.8.14 та 9.8.16 і викласти у такій редакції:
«З метою попередження і припинення актів ядерного тероризму, спроб
здійснення або вчинення диверсії або інших незаконних дій на кожній АЕС
розробляється план взаємодії всіх структур виконавчої влади і підрозділів,
НАЕК
задіяних у системі заходів з фізичного захисту
«Енергоатом»
Перевірка плану взаємодії відбувається шляхом проведення відповідних
Лист №7088/06 від
спільних навчань у термін, погоджений з усіма органами виконавчої влади і
22.05.2018
юридичними особами, задіяними в цьому плані.
Перевірка плану взаємодії відбувається шляхом проведення відповідних
спільних навчань у термін, погоджений з усіма органами виконавчої влади і
юридичними особами, задіяними в цьому плані.».
Об’єднати перший абзац вказаних пунктів та викласти в редакції:
«З метою попередження і припинення актів ядерного тероризму, спроб
РДЦ
здійснення або вчинення диверсії або інших незаконних дій на кожній АЕС
Дніпровського розробляється план взаємодії всіх структур виконавчої влади і підрозділів,
задіяних у системі заходів з фізичного захисту».
регіону
Лист №01-1/16350
Другий абзац вказаних пунктів залишити без змін, так як вони ідентичні
від 20.04.2018

ВП «Запорізька
АЕС» Лист
№63-86.1/10626
від 11.05.2018

5
Ураховано

Повтор
Об’єднати перший абзац вказаних пунктів та викласти в редакції:
«З метою попередження і припинення актів ядерного тероризму, спроб
здійснення або вчинення диверсії або інших незаконних дій на кожній АЕС
розробляється план взаємодії всіх структур виконавчої влади і підрозділів,
задіяних у системі заходів з фізичного захисту».
Другий абзац вказаних пунктів залишити без змін, так як вони ідентичні

Ураховано

Ураховано

Ураховано

Ураховано
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Повтор
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9.8.16

10.1.1

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06
від 22.05.2018

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06
від 22.05.2018

10.1.10

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06
від 22.05.2018

10.1.11

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06
від 22.05.2018

Вилучити

Ураховано

Викласти у такій послідовності:
Під час експлуатації АЕС повинні забезпечуватися:
- ядерна і радіаційна безпека на всіх етапах (стадіях) поводження з ЯП і
його використання (транспортування, зберігання, завантаження,
використання в робочому циклі, перевантажування, зберігання
відпрацьованого ЯП в БВ та сховищах і відправлення відпрацьованого ЯП
на зберігання і переробку за межі АЕС);
- 100% облік ЯП і його руху (переміщення) у межах АЕС;
- фізичний захист щодо збереження ЯП;
- приймання свіжого ЯП від постачальників і його зберігання на АЕС;
- своєчасна доставка і подача ЯП на перевантажування ЯР;
- необхідний запас свіжого ЯП для безперебійної роботи РУ;
- тимчасове зберігання на АЕС і відправлення на зберігання до сухого
сховища ядерного палива та/або на переробку відпрацьованого ЯП
Абзац 1 викласти у такій редакції:
«Перед початком робіт зі свіжим паливом у сховищі свіжого палива гнізда
(чохлів нещільних, стапеля та ін. обладнання) для установлення ТВЗ потрібно
оглядати на чистоту та відсутність сторонніх предметів. При необхідності
проводити їх чистку та перевірку гнізд (чохлів нещільних, стапеля та ін.
обладнання) на проходження за допомогою імітатора ТВЗ»

Ураховано

Викласти у такій редакції:
«Усі транспортно-технологічні операції з ЯП повинні виконуватися за
спеціальними інструкціями чи програмами, затвердженими адміністрацією

Ураховано

Ураховано
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АЕС, з дотриманням правил ядерної і радіаційної безпеки, а також вимог з
охорони праці.»

5

Абзац 1 доповнити виділеним текстом:
«Відпрацьовані ТВЗ повинні витримуватися в басейнах витримки (БВ) чи
шахтах під шаром води не менше ніж 3 м над рівнем ТВЗ»

Ураховано

10.1.12

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06
від 22.05.2018

Викласти у такій редакції:
«В пеналах герметичних повинні зберігатися такі тепловиділяючі збірки:
- ТВЗ, що за результатами КГО в пеналах СОДС досягли встановленого
критерію відмови;
- ТВЗ, що мають наскрізні пошкодження оболонки твел що візуально
спостерігаються;
- ТВЗ, що досягли 50% встановленого критерію відмови та мають в пробах
води один з таких радіонуклідів 140Ru, 140Ва, 141Се, 144Се на рівні активності, що
перевищує критерій відмови ТВЗ за ізотопом 131I»
Абзац 2 доповнити виділеним текстом:
«Перед проведенням транспортно-технологічних операцій з ЯП штатні
пристосування і механізми повинні пройти контрольний огляд з записом в
спеціальний журнал або підтвердженням актом готовності»
Викласти у такій редакції:
«Підкритичність ЯР під час перевантаження повинна складати (з
урахуванням можливих помилок) не менше 0.02 (без урахування введених ОР
СУЗ) та забезпечується відповідною концентрацією рідкого поглинача»
Абзац 1викласти у такій редакції:
«Порядок проведення перевантаження активної зони визначається
програмою, робочим графіком і картограмами перевантажування, складеними
персоналом АЕС, затвердженими адміністрацією АС і узгодженими в
установленому порядку»

Ураховано

10.1.14

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06
від 22.05.2018

10.1.15

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06
від 22.05.2018

10.1.19

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06
від 22.05.2018

10.1.21

НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06
від 22.05.2018

Ураховано

Ураховано

Ураховано
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НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06
від 22.05.2018
НАЕК
«Енергоатом»
Лист №7088/06
від 22.05.2018
ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від

4
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Ураховано

У переліку а) замінити слово «введені» на слово «зведені»
Ураховано
Видалити пункт
Предлагается привести к одному знаменателю или ФЭС или СЭС.

Ураховано
ФЕС

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ додати: ДСТУ 8635:2016
«Площадки для
фотоелектричних станцій приєднання станцій до електроенергетичної системи»

Ураховано

Викласти в редакціїї:
Відхилено
РДЦ
Тривалу, надійну, безпечну та економічну експлуатацію вітрових
Дніпровського
електростанцій (далі – ВЕС) і сонячних фотоелектричних станцій (далі – СЕС)… Прийнято редакцію 526
регіону
Лист №01-1/16350
Пропонуємо в новій редакції ПТЕ замість скорочення ФЕС
від 20.04.2018
використовувати СЕС, як більш прийнятний.
Тривалу, надійну, безпечну та економічну експлуатацію вітрових
Ураховано
електростанціях (далі – ВЕС) і сонячних фотоелектричних станціях (далі – ФЕС),
забезпечує технічне обслуговування та ремонт обладнання електростанцій, що
виконують у відповідності з планами, розробленими з урахуванням вимог
виробників обладнання щодо періодичності та графіку проведення робіт по
ТОВ «ВІНД
техобслуговуванню електростанцій, включаючи:
ПАУЕР»
– діагностику встановленого на станції обладнання та його окремих частин;
Лист №
від
– виконання періодичних регламентних та ремонтних робіт, передбачених
специфікацією на обладнання;
– візуальний огляд устаткування;
– контроль кріплень устаткування і вузлів;
– контроль стану і міцності конструкцій;
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11.1.4

11.1.5
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4
– перевірку справності систем автоматики, захистів і діагностики (у тому
числі тестування), стану засобів вимірювальної техніки (ЗВТ);
– проведення спеціальних вимірів, перевірок, регулювання і змащення
вузлів, облік окремих деталей та устаткування, які вичерпали свій ресурс;
– аналіз і максимально швидкий пошук можливих причин зниження
продуктивності електростанції;
– придбання необхідних комплектуючих і запасних частин, які буде
потрібно для повного і максимально швидкого відновлення працездатності
станції (у разі наявності власної ремонтної служби або персоналу);
– перевірку системи пожежної безпеки;
– перевірку системи заземлення електростанції.

На розсуд власника ВЕС, СЕС власної ремонтної служби або персоналу може
й не бути
П.11.1.2 - доповнити вказаний перелік необхідністю надання на
НЕК «Укренерго»
Лист №01/17471 диспетчерський пункт вищого рівня телевимірів з станцій (активної та
реактивної потужності, напруги тощо).
від 02.05.2018
ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від

ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від

5

Ураховано в 11.1.6

Видалити.
На кожному об’єкті ВЕС та СЕС є технічний керівник, який згідно посадової
інструкції повинен забезпечуватіи організацію експлуатації та несе за це
відповідальність.

Відхилено

Оперативне управління роботою ВЕС або ФЕС потужністю більше 10МВт
відповідно до Правил взаємовідносин між Державним підприємством «НЕК
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Обєднаної енергетичної системи Украіни (далі –Правила
взаємовідносин) здійснює начальник зміни (диспетчер).

Ураховано

Згідно правил взаємодії між НЕК і об'єктами е/е, якщо ВДЕ потужністю
менше 10 МВт, то договір про паралельну роботу можна не укладати та не
вводити посаду начальника зміни.

1

2

530

11.1.6

531

11.1.6
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Викласти у наступній редакції:
РДЦ
«Центральний пункт управління ВЕС або ФЕС повинен мати в
Дніпровського
регіону
узгодженому обсязі засоби зв’язку та передачі даних з вищим диспетчерським
Лист №01-1/16350 пунктом. …» далі за текстом
від 20.04.2018
П.11.1.6 розділу 11 «Устаткування вітрових і фотоелектричних
НЕК «Укренерго» електростанцій» скоригувати «Центральний пункт управління ВЕС або ФЕС
Лист №01/17471 повинен мати в узгодженому обсязі засоби зв’язку та передачі даних з вищим
від 02.05.2018
диспетчерським пунктом. …» далі за текстом.
Розділ 11.1 доповнити таким підпунктом:

532

533

534

11.1.10

11.2.2

11.2.3

НЕК «Укренерго»
11.1.10 Кожна ВЕС та ФЕС повинна забезпечити передачу телеметричної
Лист №01/17471 інформації з електростанції до диспетчерських пунктів Оператора системи
від 02.05.2018
передачі. Обсяг, періодичність та порядок передачі телеінформації визначається
відповідно до Правил взаємовідносин.
Зазначені особливості вимагають прийняття з урахуванням ГКД
341.003.003.004 і ГКД 341.003.003.005 спеціальних рішень, основні з яких
відображені в ГКД 341.003.001.002 і ГКД 341.003.003.001.
ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від
Пропонується видалити дане ГКД або зробити необов'язковим його
застосування. Так як собственик ВЕС сам вирішує який штат йому потрібен, як
експлуатувати ВЕС. Також вимоги даних ГКД у багато застаріли.
На ВЕС повинен бути встановлений регламент технічного обслуговування
ВЕУ та іншого устаткування, технологія і періодичність регламентних робіт
згідно вимог заводу-виробника .
Технічне обслуговування загальностанційного електричного і допоміжного
ТОВ «ВІНД
устаткування ВЕС, як правило, повинно поєднуватися з технічним
ПАУЕР»
Лист №
від
обслуговуванням ВЕУ.
Так як обслуговування обладнання ВЕС здійснюється згідно вимог заводувиробника.
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Ураховано

Ураховано

Ураховано в 11.1.6

Ураховано

Ураховано
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П.11.2.4 - щодо компенсації реактивної потужності поширюється лише на
НЕК «Укренерго» ВЕУ з асинхронними генераторами, що вважаємо не коректним, адже генератори
Лист №01/17471 усіх сучасних ВЕУ, як правило, працюють через конвертор, тобто питання
від 02.05.2018
компенсації (регулювання) реактивної потужності однаково актуально для усіх
типів генераторів ВЕУ.
Не зрозуміло твердження 3 - го речення п.11.2.5 "Потужні, цілком
НЕК «Укренерго» автоматизовані ВЕУ, як правило повинні працювати під управлінням власної
Лист №01/17471
АСУ". На нашу думку всі ВЕУ, які входять до складу ВЕС, незалежно від їх
від 02.05.2018
потужності повинні мати управління з АСУ ВЕС.
Не зрозуміло твердження 3 - го речення п.11.2.5 "Потужні, цілком
РДЦ Центрального автоматизовані ВЕУ, як правило повинні працювати під управлінням власної
регіону
АСУ". На нашу думку всі ВЕУ, які входять до складу ВЕС, незалежно від їх
потужності повинні мати управління з АСУ ВЕС
П.11.2.6 не кореспондує з пунктом 11.3.6 в частині роботи без АСУ ВЕС.

5
Ураховано

Ураховано

Ураховано

Відхилено.
11.2.6 поширюється на
НЕК «Укренерго»
генеруючі одиниці типу А
Лист №01/17471
з обмеженими Кодексом
від 02.05.2018
системи передачі
функціями
Під час експлуатації ВЕУ повинні суворо дотримуватися всі її режимні
Ураховано
параметри, задані заводом-виробником, і виконуватися умови її безпосереднього
підключення до промислової мережі через трансформаторний пункт у складі
ВЕС. Вітрові електроустановки потужністю менше ніж 20 кВт підключаються
до електричної мережі споживача й експлуатуються відповідно до інструкції
ТОВ «ВІНД
заводу-виробника. У випадку наявності на площадці ВЕС вітрового
ПАУЕР»
Лист №
від
потенціалу достатнього для збільшення встановлених режимних параметрів
ВЕУ, допустимість яких підтверджена виробником, ВЕС може короткочасно
перевищувати свою номінальну потужність не більше ніж на 5%.
Доповнити згідно приказа Мнэнерго №197 от 15.03.2017.
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11.3.15
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11.3.16
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11.4.2

546

11.4.3

547

11.4.5

548

11.6.1
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НЕК «Укренерго»
П.11.3.6 друге речення "Для потужних, цілком автоматизованих ВЕУ
Лист №01/17471 допускається робота без УСУ ВЕС" – дублює п.11.2.5
від 02.05.2018
п. 11.3.6 друге речення "Для потужних, цілком автоматизованих ВЕУ
РДЦ Центрального
допускається робота без УСУ ВЕС" – дублює п.11.2.5
регіону
НЕК «Укренерго»
Лист №01/17471
від 02.05.2018

РДЦ
Дніпровського
регіону

П.11.3.7 не завершений.

5
Ураховано
Ураховано
Ураховано

Викласти в редакції:
Відхилено.
Устаткування ВЕУ і спосіб включення генератора в мережу не повинні
Прийнято в редакції п.. 339
обмежувати кількість пусків ВЕУ. Допустимі умови генераторів ВЕУ
визначаються їхнім виробником. Номінальна потужність ВЕУ може бути
перевищена в обсягах і протягом часу, встановленого виробником, але
перевищення номінальної потужності більш ніж на 5% заборонено.

Доповнено згідно приказа Мнэнерго №197 от 15.03.2017
П.11.3.16 пропонуємо викласти у наступній редакції: "Схема управління
НЕК «Укренерго»
Лист №01/17471 мережевих ВЕУ повинна унеможливлювати запуск, підключення ВЕУ до
електричної мережі, а також видачу потужності у разі відсутності у ній напруги"
від 02.05.2018
В П.11.4.2 йде посилання на додаток А до розділу 11 цих Правил, який
НЕК «Укренерго»
взагалі
відсутній
Лист №01/17471
від 02.05.2018
П.11.4.3 "відновлення лакофарбових покрить…" замінити на "відновлення
НЕК «Укренерго»
лакофарбового
покриття…"
Лист №01/17471
від 02.05.2018
П.11.4.5 відступи від краю, а також самі тире, під час переліку вимог
НЕК «Укренерго»
Лист №01/17471 необхідно привести у відповідність до інших розділів;
від 02.05.2018
П.11.4.5 "… в ярку сонячну погоду" замінити на "…ясну сонячну погоду";
П.11.6.1 другий абзац, а також назви усіх таблиць додатку Б написані з
НЕК «Укренерго»
Лист №01/17471 використанням різних розмірів шрифтів, необхідно привести розмір шрифту до
від 02.05.2018
розміру по всьому тексту

Ураховано
Відхилено
Ураховано
Ураховано

Ураховано
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п. 11.3.16 пропонуємо викласти у наступній редакції: "Схема управління
РДЦ Центрального мережевих ВЕУ повинна унеможливлювати запуск, підключення ВЕУ до
регіону
електричної мережі, а також видачу потужності у разі відсутності у ній напруги"
В п.11.4.2 йде посилання на додаток А до розділу 11 цих Правил, який
РДЦ Центрального
взагалі відсутній
регіону

ТОВ «ВІНД
ПАУЕР»
Лист №
від

11.4.2 Частота (повторюваність) планового обслуговування визначається:
- технологіями, що використовуються під час будівництва;
- умовами оточуючого середовища (місцевості);
- сезонним коливанням;
- гарантійними умовами.
Планове ТО виконують, як правило, відповідно до рекомендацій виробника
та вимог гарантійного обслуговування. Планове ТО повинно проводитись в
період мінімальної продуктивності станції, за можливості вночі.
Періодичність і тривалість усіх видів технічного обслуговування й ремонту
на ФЕС установлюють в експлуатаційній документації на конкретну станцію.
Рекомендовану повторюваність планового обслуговування наведено в додатку А
до розділу 11 цих Правил.
Експлуатація і технічне обслуговування сонячних електростанцій
невеликої потужності здійснюють, як правило, можливо шляхом укладення
угоди з підрядною організацією.

1. Видалити. Виконувати роботи в умовах поганої освітленості не
рекомендується. П.11.4.6. нижче приводить умови.
2. Великі СЕС також повинні мати можливість укладати угоди з
підрядними организаціями.
п.11.4.3 "відновлення лакофарбових покрить…" замінити на "відновлення
РДЦ Центрального
регіону
лакофарбового покриття…"
П.11.4.5 вказані не типові для нашої країни значення кутів нахилу сонячних
НЕК «Укренерго» панелей (70-90°) та не сконцентровано увагу на інших варіантах.
Лист №01/17471
від 02.05.2018
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Відхилено

Ураховано

Відхилено

Ураховано
Відхилено
Ураховано
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11.4.5

11.6.1

11.6.2
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Текст у розділі 11 наводиться шрифтом різного розміру (навіть в межах
одного пункту, без жодної для цього потреби).
п.11.4.5 відступи від краю, а також самі тире, під час переліку вимог
РДЦ Центрального необхідно привести у відповідність до інших розділів
регіону
п.11.4.5 "… в ярку сонячну погоду" замінити на "…ясну сонячну погоду"
Потрібно регулярно виконувати оцінку запиленості (забрудненості)
поверхні сонячних модулів і, у разі необхідності, виконувати їх очищення.
За звичай сонячні панелі самостійно очищуються під час дощу або
скатування снігу. За кутів нахилу 70-900, як правило панелі не потребують
додаткового очищення. У випадку суттєвого забруднення панелі необхідно
промиті звичайною підготовленою водою без застосування миючих засобів за
допомогою шланга з водою та м’якої губки або спеціальної техніки.
З метою усунення мікропошкоджень сонячних панелей забороняється
ТОВ «ВІНД
витирати їх запилену поверхню сухими предметами.
ПАУЕР»
Не рідше 1 разу на рік необхідно оглядати систему і перевіряти: Лист №
від
жорсткість кріплень та відсутність корозії; - якість та цілісність електричних
з’єднань; - цілісність сонячних панелей.
Забороняється проводити обслуговування сонячних панелей в ярку сонячну
погоду оскільки сонячні панелі можуть бути нагріти до високої температури.
Воду треба підготувати, т.я. звичайна вода оставляє плями, що знижує
ефективність панелі.
Існують спеціальні пристрої та мобільна миюча техніка.
п.11.6.1 другий абзац, а також назви усіх таблиць додатку Б написані з
РДЦ Центрального використанням різних розмірів шрифтів, необхідно привести розмір шрифту до
регіону
розміру по всьому тексту
Вітрові і фотоелектричні електростанції повинні регулярно можуть
отримувати в обсязі, достатньому для виконання вимог Правил взаємовідносин
ТОВ «ВІНД
щодо забезпечення заявленої потужності і якості електричної енергії, поточні і
ПАУЕР»
Лист №
від
прогнозні метеодані щодо:
– швидкості і напрямку вітру;
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Ураховано
Ураховано
Ураховано

Ураховано

Відхилено
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НАЕК
«Енергоатом»
Додаток А
Лист №7088/06 від
22.05.2018

Додаток А

ПАТ
«Центренерго»
Лист №1591 від
27.04.2018

4
– інтенсивності сонячної радіації;
– хмарності;
– температури, атмосферного тиску і вологості;
– кількості і виду опадів;
– утворення ожеледі;
– штормових попереджень;
– грозової діяльності.
Обсяг метеорологічних прогнозів і терміни їхнього надання повинні бути
погоджені з постачальником метеоданих.
Видалити
Обсяги даних мають бути визначені у відповідній угоді.
У назвах документів СОУ 40.1-21677681-01:2009 та ГКД 34.25.301-96
виправити Мпа та МПА відповідно на МПа
Додаток А п.3 5- абзац:
«Допустимість збільшення індивідуального ресурсу понад наведений в
СОУ-Н МПЕ 40.1.17.401 (додаток Б) парковий ресурс для конкретних
типорозмірів труб і параметрів середовища або застосування наведеного у цьому
додатку паркового ресурсу для деталей з меншою фактичною товщиною стінки
або вищими параметрами середовища, повинні бути узгодженні з спеціальною
організацією, яка має дозвіл на виконання даного виду діяльності
(наприклад ЛьвівОРГРЕС.
Більшість встановлених труб різного типорозміру на обладнані ТЕС були
спроектовані в часи СРСР організаціями які знаходяться на території сучасної
Росії. З огляду на обстановку що склалася у відносинах між Україною і Росією
узгодити парковий ресурс труб з проектувальником, тільки силами ТЕС, немає
можливості.

5

Ураховано.

Ураховано частково.
Примітка.
Друге
зауваження
не
приймається, тому що
озвучений парковий ресурс
згідно з СОУ-Н ЕЕ 17.406 в
пункті г) стосується згинів
необігрівних труб, що
відключаються разом із
котлом,
із
зовнішнім
діаметром 57 мм і більше,
температурного
середовища до 450 0С
барабанних і прямотокових
котлів, що перебувають в
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Додаток А, А.2
експлуатації, з робочим
г) Виключити згідно СОУ-Н МПЕ 40.1.17.401 парковий ресурс до тиском 10 і 14 МПа
поверхонь нагріву не застосовується.
незалежно
від
року
виготовлення котла. СОУН
МПЕ
40.1.17.401
стосується згонів труб
поверхонь нагріву котлів,
включаючи їх необігрівні
ділянки, з температурою
середовища 450 0С і вище.
НЕК «Укренерго»
У додатку Б в Примітці 1., після кожної таблиці "перевіряння" замінити на
Ураховано
Додаток Б Лист №01/17471 "перевірку"
від 02.05.2018

Керівник розробки

А. Квицинський

Виконавець

І. Петренко

