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Відповідно до статей 22 та 24 Закону України «Про використан-
ня ядерної енергії та радіаційну безпеку» та з метою вдосконалення 
нормативно-правових актів щодо регулювання ядерної та радіаційної 
безпеки ядерних установок розроблено нормативно-правовий акт 
«Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки 
енергоблоків атомних станцій : НП 306.2.208-2016». У статті наведено 
сучасні вимоги, які увійшли до НП 306.2.208-2016. Акцент зроблено 
на нових вимогах, які раніше не містилися у ПНАЭ Г-5-006-87, проте ма-
ють бути враховані як у процесі проектування нових енергоблоків АЕС, 
так і в оцінці/переоцінці сейсмостійкості діючих.

К л ю ч о в і  с л о в а: землетрус, сейсмічна небезпека, 
сейсмостійкість, сейсмічне проектування, сейсмічна переоцінка.
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Про современные требования к сейсмостойкому про-
ектированию и оценке сейсмической безопасности 
энергоблоков атомных станций Украины

В соответствии со статьями 22 и 24 Закона Украины «Об исполь-
зовании ядерной энергии и радиационной безопасности» и с целью 
совершенствования нормативно-правовых актов регулирования ядер-
ной и радиационной безопасности ядерных установок разработан 
нормативно-правовой акт «Требования к сейсмостойкому проектиро-
ванию и оценке сейсмической безопасности энергоблоков атомных 
станций» : НП 306.2.208-2016». В статье представлены современные 
требования, которые вошли в НП 306.2.208-2016. Акцент сделан на но-
вых требованиях, которые ранее отсутствовали в ПНАЭ Г-5-006-87, од-
нако должны быть учтены как при проектировании новых энергоблоков 
АЭС, так и при оценке/переоценке сейсмостойкости действующих

К л ю ч е в ы е  с л о в а: землетрясение, сейсмическая опасность, 
сейсмостойкость, сейсмическое проектирование, сейсмическая переоценка. 
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П
роблема перегляду чинного донедавна в Украї‑
ні нормативного документа щодо оцінки сейс ‑
мостійкості атомних електростанцій (АЕС) 
ПНАЭ Г‑5‑006‑87 [1] набула останнім часом 
особливої гостроти, що підтверджується ре‑

зультатами технічної оцінки звітів з аналізу безпеки енер‑
гоблоків АЕС, матеріалів щодо сейсмічної кваліфікації 
важливого для безпеки обладнання, розрахункових об‑
ґрунтувань сейсмостійкості будівель, споруд, обладнання 
та трубопроводів АЕС України, а також висновками за ре‑
зультатами аварійних подій на АЕС «Фукусіма‑1» в Японії 
внаслідок землетрусу і спричиненого ним цунамі 11 берез‑
ня 2011 року.

Документ колишнього СРСР [1], який не переглядав‑
ся з часу його видання (грудень 1987 року), не відповідав 
НП 306.2.141‑2008 [3] щодо врахування досягнутого рівня 
науки та техніки в технічних та організаційних рішеннях 
із забезпечення безпеки АЕС, зокрема:

у ПНАЭ Г‑5‑006‑87 не висвітлено питання ймовір‑
нісного аналізу небезпек, обумовлених сейсмічними 
впливами;

документ [1] призначений для проектування АЕС, 
у ньому відсутні будь‑які вимоги до виконання оцінки 
сейсмостійкості існуючих АЕС;

за рекомендаціями Міжнародного агентства з атом‑
ної енергії (МАГАТЕ) мінімальне значення прискорення 
на рівні ґрунту майданчика АЕС повинно братися рівним 
0,1g, що не враховано в [1];

у ПНАЭ Г‑5‑006‑87 відсутні вимоги до встановлення 
сейсмічних запасів;

згідно з ПНАЭ Г‑5‑006‑87 у розрахунках конструкцій 
на сейсмічні впливи використовуються положення 
СНиП II‑7‑81* [4], чинність якого скасовано Мінбудом 
України в 2006 році і на заміну якому введено ДБН В.1.1‑
12:2014 [5], дія якого не поширюється на проектування 
АЕС, про що зазначено в його вступній частині.

В Україні з метою розроблення сучасних вимог до 
сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної без‑
пеки енергоблоків АЕС, з урахуванням міжнародного 
досвіду та практики, зокрема рекомендацій МАГАТЕ, 
міжнародних стандартів з оцінки сейсмостійкості АЕС 
та уроків аварії на АЕС «Фукусіма‑1», на замовлення 
Держатомрегулювання спеціалістами Державного підпри‑
ємства «Державний науково‑технічний центр з ядерної 
та радіаційної безпеки» (ДНТЦ ЯРБ) із залученням фа‑
хівців Інституту геофізики НАН України та Державного 
підприємства «Державний науково‑дослідний інститут 
будівельних конструкцій» розроблено нормативно‑право‑
вий акт (НПА) «Вимоги до сейсмостійкого проектування 
та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних стан‑
цій : НП 306.2.208‑2016» [2] (надалі — «Вимоги»). Вимоги, 
затверджені наказом Держатомрегулювання від 17.10.2016 
№ 175 та зареєстровані в Мін’юсті України 07.11.2016 за 
№ 1449/29579, використовуються в Україні з 29.11.2016.

Метою статті є представлення сучасних вимог до 
сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної без‑
пеки енергоблоків атомних станцій, які увійшли до 
НП 306.2.208‑2016. Акцент зроблено на нових вимогах, 
які раніше не містилися у ПНАЭ Г‑5‑006‑87, проте мають 
бути враховані як у процесі проектування нових енерго‑
блоків АЕС, так і в оцінці/переоцінці сейсмостійкості на‑
разі діючих.

Вимоги складаються з таких основних розділів:
1. Загальні положення.
2. Вимоги до оцінки сейсмічної небезпеки майданчика 

атомних станцій (АС).
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3. Вимоги до сейсмічного проектування 
енергоблоків АС.

4. Вимоги до антисейсмічних попереджувальних та за‑
хисних заходів.

5. Вимоги до переоцінки сейсмічної безпеки енерго‑
блоків АС, що знаходяться в експлуатації.

У розділі «Загальні положення» зазначено, що Вимоги 
мають застосовуватися в разі:

оцінки сейсмічної небезпеки майданчика для розмі‑
щення атомних станцій (АС);

проектування сейсмостійких енергоблоків АС з ураху‑
ванням визначеного рівня сейсмічності майданчика;

оцінки/переоцінки сейсмічної безпеки енергоблоків 
АС, що експлуатуються.

Вимоги можуть застосовуватись як рекомендаційні до 
інших ядерних установок, а саме: об’єктів з виробництва 
ядерного палива; ядерних реакторів, які містять критичні 
та підкритичні збірки; дослідницьких реакторів; підпри‑
ємств і установок зі збагачення та перероблення ядерного 
палива; сховищ відпрацьованого ядерного палива; засобів 
транспортування ядерного палива.

Відповідно до сучасної міжнародної практики, зокрема 
рекомендацій МАГАТЕ [6, 7], для енергоблоків АС неза‑
лежно від сейсмічності майданчика пікове значення при‑
скорення горизонтальної складової руху ґрунту під час 
землетрусу, яке відповідає максимальному розрахунковому 
землетрусу, має прийматися не меншим за 0,1g. Це значен‑
ня відповідає 7‑бальному землетрусу за шкалою сейсміч‑
ної інтенсивності MSK‑64 та ДСТУ Б В.1.1‑28:2010 [8], тоб‑
то постулюється, що для АС несейсмічних майданчиків 
не існує. Крім того, енергоблоки АС повинні проектувати‑
ся з урахуванням запасу до встановленого рівня сейсміч‑
ності майданчика. Рівень запасу визначається експлуатую‑
чою організацією та узгоджується з Держатомрегулювання. 
Підходи, які можуть використовуватися у визначенні за‑
пасу, наведено в [9].

У розділі «Вимоги до оцінки сейсмічної небезпеки майдан-
чика АС» з урахуванням підходів, наведених у [7, 10], міс‑
тяться докладні вимоги до оцінки геологічних, тектоніч‑
них та сейсмологічних умов регіону, району розташування, 
зони навколо майданчика та майданчика АС; створення 
регіональної сейсмотектонічної моделі; оцінки небезпеки 
коливань ґрунту майданчика АС внаслідок землетрусу; 
розробки характеристик коливань ґрунту майданчика АС.

Для вирішення питань, які стосуються небезпеки АС, 
пов’язаної із землетрусами, формується комплексна база 
даних геологічної, геофізичної та геотехнічної інформації 
щодо умов регіону (радіусом від 150 до 750 км та більше 
в окремих випадках), району розташування (не менше, 
ніж 25 км), зони навколо майданчика (не менше, ніж 5 км) 
та майданчика АС. База даних розробляється за результа‑
тами детальних геологічних, геофізичних і геотехнічних 
досліджень, зокрема за даними польових експедиційних 
робіт на майданчику і відповідних лабораторних дослі‑
джень властивостей ґрунтів.

Оцінка сейсмологічних умов регіону, району розта‑
шування, зони навколо майданчика та майданчика АС 
охоплює збір статистичних даних про землетруси (мате‑
ріали про доісторичні, історичні та інструментально за‑
реєстровані землетруси). На підставі зібраної інформації 
складають каталог землетрусів для майданчика АС та сей‑
смологічну базу даних. Формуючи сейсмологічну базу 
даних враховують інформацію щодо проявів землетрусів 
із сейсмогенних структур регіону, району та зони навколо 

майданчика залежно від їх рівня активності, очікуваної 
максимальної потенційної магнітуди й регіонального за‑
гасання коливань ґрунту. Існуючі записи сильних ру‑
хів ґрунту під час регіональних та місцевих землетрусів 
збирають та вивчають, щоб отримати (або вибрати) від‑
повідні закономірності загасання руху ґрунту та розро‑
бити спектри відгуку ґрунту. Для отримання достатньої 
інформації про потенційні сейсмічні джерела створюють 
мережу чутливих сейсмографів, спроможних реєструвати 
мікроземлетруси. 

Мінімальний період сейсмологічного моніторингу, 
який надасть достовірні дані для побудови сейсмотекто‑
нічної моделі (на основі регіональної сейсмотектонічної 
моделі здійснюється зв’язок між базою даних землетрусів 
і розрахунком сейсмічної небезпеки майданчика АС), має 
становити кілька років залежно від сейсмічності регіону. 
Якщо наявне обладнання не може коректно записувати 
одночасно мікроземлетруси та сильні рухи під час потуж‑
них землетрусів на пунктах локальної мережі, крім аксе‑
лерометрів сильних рухів встановлюють чутливі широко‑
смугові сейсмометри. Сейсмічні спостереження починають 
на етапі проектування АС та продовжують протягом усіх 
етапів життєвого циклу АС.

Для побудови сейсмотектонічної моделі інтегрують еле‑
менти сейсмологічної, геофізичної, геологічної, геотекто‑
нічної та геодинамічної баз даних. Сейсмотектонічна мо‑
дель має складатися з двох типів сейсмічних джерел:

сейсмогенних структур, які можна ідентифікувати 
за допомогою доступної бази даних;

розсіяної сейсмічності (зазвичай складається зі слаб‑
ких або помірних землетрусів), яка не належить до текто‑
нічних структур, виявлених за допомогою бази даних.

Співвідношення «магнітуда — частота повторення 
землетрусу» визначається для кожного сейсмічного дже‑
рела, зокрема й для максимальної потенційної магнітуди. 
Оцінюють максимальну потенційну магнітуду сейсмоген‑
них структур за допомогою обґрунтованих методів з ура‑
хуванням невизначеностей (похибок). Якщо є надійні до‑
кази того, що на майданчику можуть бути сейсмоактивні 
розломи з потенціалом достатнім, щоб вплинути на без‑
пеку встановлених на ньому об’єктів, переглядають мож‑
ливість проектування, будівництва та експлуатації АС 
на цьому місці.

Оцінка небезпеки коливань ґрунту майданчика АС 
має виконуватися ймовірнісними та детерміністичними 
методами. Наведені у Вимогах положення щодо застосу‑
вання кожного з методів розроблені на основі положень 
документа МАГАТЕ [7]. Результати ймовірнісного аналі‑
зу сейсмічної небезпеки відображають у вигляді середньої 
або медіанної частоти перевищення горизонтальних і вер‑
тикальних коливань ґрунту майданчика. Невизначеності 
(похибки) виконання оцінок аналізують та документують. 
Використовуючи детерміністичний метод аналізу сейсміч‑
ної небезпеки, на кожному етапі оцінки також враховують 
як випадкові, так й епістемічні похибки, взявши до уваги, 
що прийнятий у цьому методі консерватизм вже міг пере‑
крити невизначеності аналізу.

Крім визначення характеристик коливань ґрунту, ре‑
зультати аналізу сейсмічної небезпеки майданчика АС 
служать для оцінки та пом’якшення інших небезпек, 
пов’язаних із землетрусами, які можуть мати суттєвий 
вплив на енергоблок АС (розрідження та просідання ґрун‑
тів, нестабільність схилів, карстові процеси, руйнування 
водозахисних споруд тощо). Щоб визначити можливий 
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вплив цих вторинних ефектів землетрусів на загальну сей‑
смічну безпеку енергоблоків АС, потрібна детальна оцінка, 
зокрема в процесі ймовірнісного аналізу безпеки енерго‑
блоків АС від сейсмічних впливів.

Розроблені за результатами аналізу небезпеки коливань 
ґрунту майданчика АС сейсмічні характеристики проект‑
ного землетрусу (ПЗ) і максимального розрахункового 
землетрусу (МРЗ) описують прогнозованою інтенсивніс‑
тю сейсмічних коливань (бальністю) та задають набором 
трикомпонентних розрахункових часових функцій: аксе‑
лерограм, велосиграм або сейсмограм, якими моделюється 
рух (прискорення, швидкість або переміщення) в коли‑
ваннях ґрунту на вільній поверхні майданчика. Зазвичай 
для оцінки сейсмостійкості споруд, систем та елементів 
АС використовують акселерограми землетрусів і розрахо‑
вані на їх підставі спектри відгуку на вільній поверхні 
ґрунту майданчика АС. Сейсмічні характеристики можуть 
бути спеціальними, тобто зареєстрованими безпосередньо 
на майданчику з небезпечних зон можливих джерел земле‑
трусів, або синтезованими — розробленими на підставі  всієї  
сукупності наявних сейсмологічних і геолого‑геофізичних 
даних, які характеризують небезпечні для майданчика 
джерела землетрусів, з урахуванням особливостей впли‑
ву середовища на шляху поширення коливань від джерел 
землетрусів до майданчика та фільтруючих (резонансних) 
властивостей геологічного середовища під майданчиком.

Основні відмінності вимог, наведених у розділі «Вимоги 
до сейсмічного проектування енергоблоків АС», від вимог 
ПНАЭ Г‑5‑006‑87 [1]:

1. Внесено зміни до принципів сейсмічної категориза‑
ції будівель, споруд, систем та елементів АС.

2. Розширено перелік комбінацій навантажень, які 
обов’язкові до розгляду в процесі оцінки сейсмостійкості 
будівель, споруд, обладнання і трубопроводів. Наприклад, 
в оцінці сейсмостійкості будівельних конструкцій, облад‑
нання і трубопроводів I категорії сейсмостійкості враху‑
ванню підлягають такі комбінації навантажень:
• НЕ  (нормальні  умови  експлуатації) + ПА  (проектна 

аварія) + МРЗ  — для будівельних конструкцій, що вхо‑
дять до складу герметичного огородження (ГО), та для об‑
ладнання і трубопроводів, що входять до складу та/або за‑
безпечують функціонування ГО;
• НЕ  +  МРЗ;  ПНЕ  (порушення  нормальних  умов 

експлуатації) + МРЗ.
Для обладнання і трубопроводів додатково мають роз‑

глядатися також комбінація НЕ + ПА + ПЗ та НЕ + ПЗ.
В оцінці сейсмостійкості будівельних конструкцій, об‑

ладнання і трубопроводів II категорії сейсмостійкості вра‑
хуванню підлягають комбінації навантажень НЕ + ПЗ 
та ПНЕ + ПЗ.

Зауважимо, що необхідність розгляду комбінації 
НЕ + ПА + МРЗ введена вперше з урахуванням уро‑
ків аварійних подій на АЕС «Фукусіма‑1» і є гармоніза‑
цією з підходами МАГАТЕ [6]. Необхідність урахування 
комбінацій ПНЕ + МРЗ, ПНЕ + ПЗ, НЕ + ПА + ПЗ 
згідно з ПНАЭ Г‑5‑006‑87 [1] визначалась проектною 
організацією.

3. Введено новий підрозділ «Вимоги для врахування 
взаємодії грунт — конструкція». У процесі проектуван‑
ня сейсмостійких будівель, споруд, а також великих на‑
земних резервуарів має детально моделюватися взаємодія 
ґрунту та конструкцій під час землетрусу. З урахуванням 
заглиблення, рівня підземних вод і локально змінених 
властивостей ґрунту вихідні коливання ґрунту, визначені 

для умов вільної поверхні, можуть відрізнятися від впли‑
ву на рівні фундаменту конструкцій. Проектуючи під‑
земні конструкції (трубопроводи, канали і тунелі великої 
протяжності) треба враховувати додаткові впливи на них, 
спричинені землетрусом (додатковий тиск ґрунту, його 
руйнування, нерівномірні поздовжні зусилля та напру‑
ження в підземних конструкціях, спричинені поздовжні‑
ми хвилями під час землетрусу тощо). Для будівельних 
конструкцій I категорії сейсмостійкості оцінюють потен‑
ційну можливість розрідження водонасичених шарів ґрун‑
ту внаслідок землетрусу, потенційну можливість втрати 
несучої здатності й осідання будівель і споруд та підтвер‑
джують спроможність виконання ними функцій безпеки 
за сейсміч них впливів.

4. Сейсмостійкість електротехнічного обладнання, 
обладнання інформаційних і керуючих систем, а також 
засобів автоматизації та зв’язку має обґрунтовуватись 
експериментальними методами. Інші методи можуть за‑
стосовуватися лише в разі достатніх обґрунтувань корект‑
ного функціонування виробів під час та після сейсмічних 
впливів згідно з вимогами технічної документації на від‑
повідні вироби (ТУ, ТЗ, паспорти тощо).

5. Новим по відношенню до ПНАЭ Г‑5‑006‑87 [1] 
є підрозділ «Вимоги до розрахункових моделей і застосу‑
вання комп’ютерних розрахункових кодів». Зокрема, екс‑
плуатуюча організація забезпечує використання валідова‑
них і верифікованих програмних засобів та розрахункових 
моделей для обґрунтування сейсмостійкості споруд, сис‑
тем та елементів енергоблоків АС.

6. Обґрунтування сейсмостійкості, зокрема опорних 
конструкцій обладнання, має виконуватися на підставі 
відповідних нормативних документів. У більшості ви‑
падків опорні конструкції обладнання є класичними 
металевими конструкціями (рами, стійки тощо). Отже, 
розрахунки на міцність (методологія, критерії міцно‑
сті, допустимі напруження тощо) опорних конструкцій 
мають виконуватись відповідно до вимог нормативно‑
го документа ДБН В.2.6‑198:2014 [11]. Проте досвід ви‑
конання технічної оцінки розрахункових обґрунтувань 
сейсмостійкості опорних елементів обладнання показує, 
що доволі часто розрахунки вказаних елементів викону‑
вались відповідно до ПНАЭ Г‑7‑002‑86 [12]. Такий підхід 
не є коректним та прийнятним, адже критерії міцності 
за ПНАЭ Г‑7‑002‑86 загалом орієнтовані на обладнання 
та трубопроводи, навантажені внутрішнім тиском. Крім 
цього, ПНАЭ Г‑7‑002‑86 регламентує застосування підви‑
щуючих коефіцієнтів у правій частині критерію міцнос‑
ті (тобто підвищення допустимих напружень). Водночас 
ДБН В.2.6‑198:2014, встановлюючи рівень допустимих 
напружень, враховує специфіку металевих конструкцій, 
яка виражається в тому, що права частина критерію міц‑
ності загалом залишається без змін незалежно від кіль‑
кості навантажувальних факторів — центральний розтяг 
(стискання), одночасна дія розтягу (стискання) та згину 
тощо — та розрахункового випадку: нормальні умови 
експлуатації, врахування сейсмічних навантажень. Тому 
оцінка сейсмостійкості опорних елементів відповідно до 
підходів ДБН В.2.6‑198:2014 є більш коректною з техніч‑
ної точки зору та консервативною порівняно з оцінкою 
за ПНАЭ Г‑7‑002‑86.

У розділі «Вимоги до антисейсмічних попереджуваль-
них та захисних заходів» передбачено безперервний у часі 
сейсмічний моніторинг АС за допомогою локальної мере‑
жі сейсмічних станцій в районі майданчика на відстані 
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в радіусі 20—30 км від АС. За одержаними з їх допомогою 
даними реєстрації землетрусів, вибухів і мікросейсмічно‑
го шуму визначають реакцію майданчика, розрахункові 
ймовірнісні значення параметрів руху ґрунту, будують 
розрахункові акселерограми та ймовірнісні криві сейсміч‑
ної небезпеки тощо. Вторинні ефекти від землетрусів, такі 
як затоплення, втрата водопостачання, пожежі, руйнуван‑
ня інфраструктури поблизу майданчика АС (зокрема руй‑
нування автошляхів, мостів, дамб на річках та водосхо‑
вищах), мають враховуватися в аналізі сейсмічної безпеки 
енергоблоків АС. Потужні землетруси можуть призвести 
до аварій на підприємствах поблизу майданчика, вибухів 
та викидів у навколишнє середовище хімічних речовин. 
Такі можливі події розглядають у звітах з аналізу безпеки 
енергоблоків АС. Адміністрація кожної АС має розробити 
план аварійної готовності АС до впливу землетрусів.

Розділ «Вимоги до переоцінки сейсмічної безпеки енер-
гоблоків АС, що знаходяться   експлуатації» є новим по‑
рівняно з ПНАЭ Г‑5‑006‑87 [1]. Він містить вимоги до 
переоцінки сейсмічної небезпеки майданчика АС на осно‑
ві оновлених даних сейсмічного моніторингу; переоцін‑
ки сейсмостійкості діючих енергоблоків АС; сейсмічної 
кваліфікації обладнання; забезпечення якості виконан‑
ня робіт з оцінки сейсмостійкості енергоблоків АС. Так, 
у разі збільшення сейсмічності майданчика АС експлуа‑
туюча організація обґрунтовує безпечну експлуатацію АС 
з урахуванням такого збільшення і за потреби розробляє 
відповідні компенсуючі заходи. У разі прийняття рішен‑
ня про розширення АС (заміщення виведених з експлу‑
атації енергоблоків або будівництво нових) виконується 
переоцінка (уточнення) сейсмічної небезпеки майданчика 
АС як за результатами попередніх робіт, так і за новими 
даними, одержаними в результаті режимних неперервних 
моніторингових досліджень майданчика АС.

Переоцінка сейсмічної безпеки енергоблоків АС має 
проводитися:

у разі зміни сейсмічних характеристик майданчика 
АС, врахованих у процесі проектування енергоблоків АС, 
за результатами даних сейсмічного моніторингу;

якщо енергоблоки АС проектувалися з відхиленням 
від вимог до сейсмічного проектування енергоблоків АС;

у разі внесення змін до проекту енергоблоків АС, якщо такі 
зміни можуть вплинути на рівень безпеки енергоблоків;

після впливів потужних землетрусів;
на вимогу Держатомрегулювання за наявності відпо‑

відних причин.
Переоцінку сейсмічної безпеки енергоблоків АС вико‑

нують відповідно до програми переоцінки, яка має роз‑
роблятися експлуатуючою організацією й узгоджуватися 
з Держатомрегулюванням. У сейсмічній переоцінці існу‑
ючих енергоблоків АС потрібно застосовувати як детермі‑
ністичний метод аналізу, так і ймовірнісний аналіз безпеки 
та їх комбінації. Детальні візуальні інспекції енергоблоків 
АС є обов’язковою складовою обраного методу переоцін‑
ки, оскільки дають фактичну інформацію про стан спо‑
руд, систем та елементів на момент виконання переоцінки 
з урахуванням старіння. Вимоги до складу інспекцій на‑
водяться у розроблених експлуатуючою організацією про‑
грамах та методиках.

Сейсмічна кваліфікація обладнання є частиною про‑
грами переоцінки сейсмічної безпеки енергоблоків АС 
і має проводитися:

у разі постачання на АС нового (модернізованого) 
обладнання;

за відсутності на АС документації, яка підтверджує 
виконання обладнанням необхідних функцій безпеки 
під час та після сейсмічних впливів;

при зміненні сейсмічних характеристик майданчика 
АС, врахованих у процесі проектування АС, за результата‑
ми сейсмічного моніторингу;

якщо сейсмостійкість обладнання не відповідає вимозі 
щодо мінімального значення прискорення на рівні ґрунту 
майданчика АС 0,1g;

на вимогу Держатомрегулювання.
Вимоги до складу й порядку проведення сейсмічної ква‑

ліфікації обладнання встановлюються в програмах кваліфі‑
кації обладнання, які розробляються експлуатуючою орга‑
нізацією та узгоджуються  з Держатомрегулювання. Процес 
сейсмічної кваліфікації обладнання охоплює такі етапи:

підготовку проектних вихідних даних для проведення 
кваліфікації (переліки обладнання, що підлягає кваліфі‑
кації; кваліфікаційні вимоги — акселерограми, спектри 
відгуку, спектри впливу для інтенсивності землетрусу, 
на які проводиться кваліфікація);

встановлення (підвищення) кваліфікації (оцінка стану 
та підвищення кваліфікації обладнання, що експлуату‑
ється; встановлення кваліфікації нового, модернізованого 
обладнання);

збереження кваліфікації (виконання заходів щодо за‑
безпечення відповідності обладнання умовам та обмежен‑
ням кваліфікації протягом усього строку експлуатації).

Програми та методики, які застосовуються в про‑
цесі сейсмічної кваліфікації обладнання, узгоджують 
з Держатомрегулювання. Рекомендовані методи сейсміч‑
ної кваліфікації систем та елементів енергоблоків АС на‑
ведено в додатку 2 Вимог.

Оцінка сейсмостійкості енергоблоків АС має здійсню‑
ватися відповідно до програми якості, яка розробляється 
на початку виконання робіт. Оцінка сейсмостійкості пе‑
редбачає заплановані та систематичні дії, потрібні для за‑
безпечення достатньої впевненості в тому, що конструкції, 
системи і елементи виконуватимуть свої функції із забез‑
печення безпеки під час та після землетрусу.

Висновки

У статті розглянуто основні відмінності «Вимог до 
сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної без‑
пеки енергоблоків атомних станцій : НП 306.2.208‑2016» 
від документа колишнього СРСР ПНАЭ Г‑5‑006‑87.  
Ці відмінності є доволі суттєвими, тому експлуатую‑
чій організації знадобиться певний час для приведення 
діючих енергоблоків АС у відповідність з новим НПА. 
Саме з урахуванням цього в новий НПА внесено вимогу, 
що комплекс заходів, необхідних для приведення діючих 
енергоблоків АС у відповідність з Вимогами, розробля‑
ється та затверджується експлуатуючою організацією 
та узгоджується з Держатомрегулювання.
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