
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА 
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 
 

НАКАЗ 
 

18.12.2013                                             м. Київ                                               № 962 
 
 
Про прийняття нормативного документа 
СОУ ЯЕК СТО 79814898 117:2013 
«Деталі та елементи трубопроводів атомних 
станцій із корозійностійкої сталі на тиск до 
2,2 МПа (22 кгс/см2). Переходи зварні листові. 
Конструкція та розміри. 
(СТО 79814898 117-2009, IDT)» 
 
 Відповідно до Закону України «Про стандартизацію», Угоди про проведення 
узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації, підписаної 
13.03.1992, Порядку застосування національних, галузевих стандартів і технічних умов, 
затвердженого протоколом Міждержавної ради з стандартизації, метрології і сертифікації 
від 08.02.1993 № 3-93, згідно з контрактом від 20.04.2011 № НТД-8-02/11 та Державним 
стандартом України ДСТУ 1.7:2001, враховуючи погодження Державної інспекції 
ядерного регулювання України (лист від 19.09.2013 №15-31/6512), з метою уникнення 
проблем з постачанням обладнання під час експлуатації, ремонтів та технічного 
обслуговування обладнання АЕС продукції, виготовленної за нормативними документами 
Російської Федерації, 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Прийняти нормативний документ СОУ ЯЕК СТО 79814898 117:2013 «Деталі та 
елементи трубопроводів атомних станцій із корозійностійкої сталі на тиск до 2,2 МПа (22 
кгс/см2). Переходи зварні листові. Конструкція та розміри.(СТО 79814898 117-2009, 
IDT)»(далі – СОУ ЯЕК), що додається. 

2. СОУ ЯЕК набирає чинності через 60 днів з дати підписання цього наказу. 
3. Визнати таким, що не застосовується на території України, нормативний 

документ ОСТ 34-10-424-90 «Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб < 2,2 
МПа (22 кг/см2), t ≤ 300 ºC. Переходы сварные листовые. Конструкция и размеры».  

 
4. Державному підприємству «Державний науково-інженерний центр систем 

контролю та аварійного реагування» (Васильченко В.М.) внести СОУ ЯЕК до реєстру і 
комп’ютерного банку даних чинних нормативних документів Міненерговугілля в ядерно-
енергетичному комплексі. 

5. Державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом» (Константінов М.І.) забезпечити видання та надходження необхідної 
кількості примірників СОУ ЯЕК до відокремлених підрозділів. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха 
С.М. 

 
 
Міністр                               Е. Ставицький  
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5 УЗГОДЖЕНО: Департаментом ядерної енергетики та 
атомної промисловості Міненерговугілля 
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Державною інспекцією ядерного 
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6 ЗАТВЕРДЖЕНО 
ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: 

Наказом  Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України від  
№         

7 НА ЗАМІНУ ОСТ 34-10-424-90 «Детали и сборочные 
единицы трубопроводов АС  
Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤300 ºС. 
Переходы сварные листовые. Конструкция 
и размеры» 

 
Право власності на цей документ належить Міненерговугілля України. 

Відтворювати, тиражувати і  розповсюджувати його повністю чи частково 
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. 

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Міненерговугілля України 
Міненерговугілля України, 2013 



  
СОУ ЯЕК СТО 79814898 117: 2013 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 
 
Цей стандарт ідентичний СТО 79814898 117-2009 «Детали и элементы 

трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали на давление до  
2,2 МПа (22 кгс/см2). Переходы сварные листовые. Конструкция и размеры» (Деталі 
та елементи трубопроводів атомних станцій із корозійностійкої сталі на тиск  
2,2 МПа (22 кгс/см2). Переходи зварні листові. Конструкція та розміри). 

Організація, відповідальна за цей стандарт, – державне підприємство 
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (відокремлений 
підрозділ «Енергоефективність»). 

Цей стандарт замінює ОСТ 34-10-424-90 «Детали и сборочные единицы 
трубопроводов АС Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤300 ºС. Переходы сварные 
листовые. Конструкция и размеры», який технічно застарів.  

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 
- долучено структурні елементи стандарту «Титульний аркуш», «Передмова», 

«Національний вступ» та «Бібліографічні дані», які оформлено згідно з вимогами 
національної стандартизації України; 

- вилучено інформацію щодо надання чинності СТО 79814898 117-2009 на 
підприємстві Російської Федерації ЗАТ «Институт «Севзапэнергомонтажпроект» 
(відомості «Предисловие», пронумеровані цифрою 3, відповідно змінено нумерацію 
відомостей з «4» на «3»); 

- вилучено інформацію щодо права розповсюдження та тиражування 
стандарту в Російській Федерації; 

- на першій сторінці стандарту долучено дату надання чинності цьому 
стандарту в Україні; 

- останній абзац розділу «1 Область применения» не застосовують на 
території України; 

- до розділу 3 долучено додаткову інформацію такого змісту: 
в пункті 3.1 після слів «эксцентрических переходов – » долучити слово 

«рисунку», 
в пункті 3.1.1 слово «точеного» замінити на «сварного», 
в пункті 3.4 замінити СТО 79814898 110 [6] на СТО 79814898 110 [8], 
в пункті 3.9 замінити СТО 79814898 108 [3] на СТО 79814898 108 [5], 

 «3.12 Неуказанные предельные отклонения размеров  - ± IT14
2

»; 

- на сторінці 18 вилучено інформацію стосовно коду ОКС, ОКП та МКС. 
Вимоги ПНАЭ Г-7-008-89 зі зміною 1 застосовують в цьому стандарті за умови 

відсутності протиріч із чинним в Україні ПНАЭ Г-7-008-89. 
Вимоги ПНАЭ Г-7-009-89 зі зміною 1 застосовують в цьому стандарті за умови 

відсутності протиріч із чинним в Україні ПНАЭ Г-7-009-89. 
Вимоги ПНАЭ Г-7-010-89 зі зміною 1 застосовують в цьому стандарті за умови 

відсутності протиріч із чинним в Україні ПНАЭ Г-7-010-89. 
 

 



СОУ ЯЕК СТО 79814898 117: 2013 
 
    СТО, на які є посилання в цьому стандарті, не є чинними в Україні. Чинні в 

Україні аналогічні документи наведено у таблиці: 
ё 

Посилання на СТО Посилання на ОСТ 
СТО 79814898 108- 2009   ОСТ 34-10-440-90 
СТО 79814898 109-2009  ОСТ 34-10-416-90 
СТО 79814898 110-2009  ОСТ 34-10-417-90 

 



 
СОУ ЯЕК СТО 79814898 117: 2013 
 
 
Код УКНД 27.120.01 

Ключові слова: атомная станция, атомная энергетика, переходы 
сварные листовые, конструкция, размеры. 

 
 
 
 

(Измененная редакция, Изм. № 1) 
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