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Společnost Rusatom Overseas vyhlásila klíčové subdodavatele
finské jaderné elektrárny Hanhikivi 1
Koncem prosince 2014 společnost Rusatom Overseas, generální dodavatel finské JE Hanhikivi, uzavřela na základě
výsledků výběrových řízení řadu smluv s klíčovými subdodavateli společnostmi Koncern TITAN-2, Atomenergomaš
a Gidropress.
Koncern TITAN-2 bude zodpovědný za přípravu staveniště, stavebně-montážní práce, zpracování projektu a dodávku
veškerého potřebného materiálu a zařízení (kromě zařízení
u něhož jsou dlouhé dodací lhůty) pro všechny objekty jaderné
části, vyvedení výkonu a pomocných provozů včetně výstavby
budov a komunikací, inženýrských sítí, vyprojektování a dodávky SKŘ a terénních úprav v areálu elektrárny.
Společnost Аtomenergomaš, která je strojírenskou a inženýrskou divizí Rosatomu, dodá na JE Hanhikivi 1 soubor základních zařízení s dlouhými dodacími lhůtami včetně technologických zařízení systému aktivní páry. Na základě smlouvy se
budou dceřiné výrobní závody a inženýrské podniky Atomenergomaše podílet na výrobě zařízení, zpracování příslušné
technické dokumentace a poskytování služeb šéfmontéra a vedoucího spouštění.
Společnost Gidropress, jako generální projektant reaktorů
typu VVER dodá základní projekt a bude poskytovat další potřebné služby týkající se jaderných zařízení.
Smlouva s petrohradskou společností АТОМPROJEKT
na zpracování projektové dokumentace pro JE Hanhikivi 1
byla uzavřena již v říjnu loňského roku. Vyjednávání s potenciálními dodavateli služeb v oblasti přípravy personálu provozovatele a pro uvádění JE do provozu budou ukončena během
letošního roku.

„Uzavření smluv s hlavními subdodavateli znamená přechod
projektu Hanhikivi do další důležité fáze. Mnoha místním
firmám se tím otevírá možnost podílet se na budování jaderné elektrárny. Požádali jsme naše dodavatele, především
pak TITAN-2, aby co možná nejdříve zahájili přímá jednání
s finskými i zahraničními společnostmi na dodávku široké
škály prací, zboží a služeb, které budou zajišťovány na základě
místních subdodávek. Společně s Fennovoimou, která je investorem elektrárny, budeme sledovat průběh těchto schůzek
a jednání. Rusatom Overseas předá společnosti TITAN-2 již
dříve shromážděné informace o možných lokálních dodavatelích, aby byla zajištěna kontinuita v rámci projektu“, uvedl
Vadim Rjabov, náměstek generálního ředitele ze společnosti
Rusatom Overseas. (Vadim Rjabov, bývalý ředitel ruské společnosti TITAN-2 zajišťující stavební činnosti, byl v srpnu
2014 jmenován náměstkem generálního ředitele pro projekt
JE Hanhikivi.)

Přípravné práce – budování cesty na poloostrov Hanhikivi, leden 2015.

„Finsko má dlouholeté zkušenosti v oblasti jaderné energetiky. Proto zapojíme i místní podniky, aby se podílely na provádění základních stavebních prací a odborníci ze společnosti
TITAN-2 budou realizovat technicky náročné práce vyžadující
speciální přípravu vzhledem ke zkušenostem z výstavby
avbyy re-ferenční jaderné elektrárny Leningradská-2. Nyní
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Holdingová společnost TITAN-2 klíčovým
dodavatelem stavby
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v jaderném průmyslu a energetice. Podniky tohoto sdružení
pokrývají celý řetězec stavebně-montážních prací počínaje vypracováním projektové dokumentace až po kolaudaci a předání stavby do užívání.
V současnosti působí společnost TITAN-2 na stavbě JE Leningradská-2, která je referenční elektrárnou pro Hanhikivi. Podniky sdružené v holdingu realizují 30% běžných stavebních
prací a 80% montážních prací na objektech 1. a 2. bloku JE
Leningradská-2. Provádějí práce na budově reaktoru, strojov-

ny, objektů elektronapájení, vodohospodářství, dodávky tepla
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АО Rusatom Overseas, ředitelka projektu Hanhkivi (Sankt Peterburg), Anna Finogeevová, tel.: +7 495 730 0873, linka 4896,
e-mail: Hanhikivi@rosatom.ru.
Zdroje: Rusatom Overseas, 21. 1. 2015
Holding „TITAN-2“, 22.1. 2015

Přípravné práce – budování cesty na poloostrov Hanhikivi, leden 2015.

Financování projektu Hanhikivi 1
Na základě výnosu č. 2795 zveřejněném dne 16. ledna 2015 na oficiálních vládních stránkách veřejných listin schválila ruská
vláda 30. prosince 2014 financování projektu Hanhikivi 1 z prostředků státního fondu ve výši 150 miliard rublů (2,3 miliardy
USD).
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