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Україна хоче допомогти Чехії звільнитися від ядерної залежності від Росії. 

Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Deník N» розповів Голова 

Держатомрегулювання Олег Коріков. Також пояснюється, як і чому 

міжнародна система ядерної безпеки абсолютно не готова до бомбардування 

атомних електростанцій. І чому для світу важлива безпека працівника ЗАЕС, 

який експлуатує реактор. 

 

Як це бути головним державним інспектором з ядерної та радіаційної 

безпеки України під час війни? Під час інтерв’ю з журналістами «Deník N» 

Олег Коріков говорив спокійно, розважливо, жодного разу не підвищив голос, не 

виявив емоцій. Хоча війна зачіпає його дуже особисто. Як охоронець рівня 

радіації в країні, яка є безперечною цивільною атомною державою з чотирма 

атомними електростанціями, він не може дозволити собі нервувати. 

 

Тим більше, що Україна зараз перебуває під обстрілом Росії. Крім того, 

тридцять шість років тому сталася найбільша технологічна катастрофа в 

історії людства – вибухнула Чорнобильська АЕС. Сьогодні над нею та іншими 

реакторами щодня літають російські ракети. Що загрожує, якщо вони 

вдарять? Розповів нам Олег Коріков. 

 

Як змінилась Ваша робота як виконуючого обов’язки Голови 

Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та 

радіаційної безпеки України – після 24 лютого, коли Росія напала на 

Україну? 

 

Звичайно, що відбулись великі зміни. Спочатку ми визначили та встановили, 

які норми міжнародного права були порушені. Я маю на увазі, зокрема, 



Конвенцію про ядерну безпеку, Об’єднану конвенцію про безпеку поводження з 

відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними 

відходами, Конвенцію про оперативне оповіщення про ядерні аварії та цілий ряд 

інших документів. Збройна агресія Росії проти України спричинила ситуацію, 

коли не діють базові безпекові принципи. Вони просто не працюють. Необхідно,  

щоб про ці порушення знали Міжнародна агенція з ядерної безпеки (МАГАТЕ), 

Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів (WENRA), Європейська 

група регуляторів ядерної безпеки (ENSREG) та інші інституції. 

 

З ними усіма Ви підтримуєте контакт? 

 

Звичайно, про всі події, які в нас відбувались, наші закордонні колеги були 

одразу ж інформовані. Працюємо онлайн. Підтримуємо постійний контакт між 

нашими спеціалістами та спеціалістами МАГАТЕ. 

 

Вони в контакті 24 години на добу? 

 

Так, вони на постійному контакті. Також ми активували наш Інформаційно-

кризовий центр. 

 

Інформаційно-кризовий центр існував ще до війни? 

 

Я б точніше сказав, що в нас була дієва система, і періодично відбувались 

відповідні тренування… 

 

Ви готувались і до війни? На випадок війни був якийсь план? 

 

Я б це сформулював трішки по інакшому. Існують плани на випадок 

надзвичайної ситуації. Але ми не розраховували, що це буде саме війна. Жодна 

система не дасть готових відповідей на ті виклики, які настають разом з війною. 

До такої поведінки неможливо підготуватись. Таку війну ніхто не очікував. 

 

Коли ви прокинулись 24 лютого, коли Росія напала на Україну – про що 

Ви подумали, як Ви діяли? 

 

Я прокинувся і почув вибухи… 

 

Ви злякались? Ви боялись, що Росія буде обстрілювати станції? Що 

вони можуть випадково в неї влучити? 

  

Знаєте, я вже досягнув того віку і того професійного рівня, що слово 

«боятися» для мене неактуальне. У мене достатньо професійних навиків, 

завдяки яким «боятися» для мене – неприйнятно. Зрештою, знаєте – мій син 

зараз в армії…  

 

 

 

 

http://www.ensreg.eu/
http://www.ensreg.eu/


Де? 

 

На війні. Йому 22 роки, він звичайний солдат. Я це говорю для того, щоб Ви 

розуміли – ми готові зробити все для того, на всіх можливих рівнях, щоб 

зупинити вторгнення і визволити Україну. 

 

З точки зору ядерної безпеки, чи відчували Ви якийсь критичний 

момент? Ви особисто. Добре, я розумію, що Ви не боїтесь, але чи була мить, 

коли Ви справді занервували? 

 

З мого погляду, найбільш критичним моментом була мить, коли російська 

армія почала рухатись до Запорізької АЕС. Таку інформацію ми мали вже 3 

березня. Як тільки ми отримали цю інформацію, ми одразу ж передали її в 

МАГАТЕ. Ми надсилали як офіційний лист, так і комунікували особисто – на 

всіх можливих рівнях. Але дієвої реакції не було. Нічого не відбулось.  

 

Коли до АЕС приїхали танки і почалися обстріли, я безпосередньо говорив 

телефоном з колегами з МАГАТЕ. Нічого не відбулось – жодної реакції. У 

результаті ми маємо окуповану АЕС. При цьому весь процес ми бачили 

«наживо». Все відбулося «онлайн». Але ніхто нічого не зробив. Не було жодної 

реакції, жодного тиску, який би змінив ситуацію. Росіяни просто прийшли, 

зайняли ядерний об’єкт, всі це бачили і нічого не відбулось. Ніхто не зробив 

нічого, що би змінило ситуацію. Це справді була критична ситуація і для мене 

найбільш напружений момент. 

 

Хто зараз керує АЕС, хто нею займається? Як живуть люди, які там 

працюють? 

 

Через окупацію АЕС виникла й гуманітарна катастрофа в Енергодарі.  

 

Це місто, де живуть працівники АЕС?  

 

Так, це місто-супутник АЕС. Там проживає 50 тисяч людей, 11 тисяч 

працюють безпосередньо на АЕС. Решта – це їхні родини та персонал, який 

обслуговує інфраструктуру міста.  

 

Яка там зараз ситуація? 

 

Там бракує продуктів, бракує ліків. Ми не маємо можливості завезти туди 

ані продукти, ані технічне забезпечення для чіткої роботи самої АЕС. Те, що в 

нас було на складах – ми вже використали. Зараз ми не можемо гарантувати 

навіть безпеку інспекторів  МАГАТЕ, які б мали забезпечити верифікацію 

ядерного матеріалу. Навіть просто фізично туди складно потрапити. 

 

А Ваші підлеглі мають доступ до АЕС? 

 

Наші інспектори теж не мають доступу. Це офіційні представники України, 

які б були змушені пройти через контрольний пункт росгвардії – на сто 



відсотків вони б стали військовополоненими. Чи ми знаємо, що було б з ними 

далі? Тому я повністю призупинив всю діяльність наших інспекторів на 

Запорізькій АЕС. Інспекцію з ядерної безпеки на Запорізькій АЕС переведено у 

режим простою, а виконання обов’язків начальника Інспекції з ядерної безпеки 

на Запорізькій АЕС покладено тимчасово на директора Департаменту з питань 

безпеки ядерних установок – заступника Головного державного інспектора з 

ядерної та радіаційної безпеки України. 

 

Тобто Ви маєте на увазі, що існує небезпека, що зіграє якийсь людський 

фактор? Що хтось може зробити помилку?  

 

Звичайно. За цих умов це цілком можливо. Дивіться, я сам свого часу 

починав там свою кар’єру. В 1993 році я туди приїхав як молодий спеціаліст на 

практику. Там я проходив підготовку – психологічну і професійну. Тому, що 

поки не пройдеш цією специфічною підготовкою – не отримаєш дозвіл 

працювати на ядерному об’єкті. 

 

Тобто це якісь тренування з стресостійкості? 

  

Так. Ви повинні мати кваліфікацію не лише як професіонал, але мусите бути 

також психологічно підкованим. Коли ми ще тоді почали працювати над 

принципами культури безпеки на нашій АЕС – ми думали над тим, що до них 

належить. Що це власне таке – культура ядерної безпеки? Це кваліфікаційна та 

психологічна готовність. У результаті має бути ситуація, коли дотримання 

безпеки повинно бути не лише обов’язком працівника, але й його внутрішньою 

потребою. Ось так глибинно ми розуміли культуру безпеки. Звичайно, що зараз, 

через перебування російських окупаційних військ ці принципи порушено… 

 

Люди, які працюють на АЕС, повинні мати впевненість та бути готовими. 

Така готовність засновується на тому, що в людей вдома все добре. Що в 

людини нормальна зарплата. Що вона має певність – через деякий час вона 

поїде у відпустку. Що вона знає, що її діти ходять до школи чи вчаться в 

університеті.  Тобто що її майбутнє – передбачуване.  Це основа мотивації 

працівника. Жоден з цих принципів зараз не працює. І саме тому, я можу 

сказати, що виникають ризики. Це по-перше. 

 

А по-друге? 

 

А по-друге – зараз на Запорізькій АЕС знаходяться спеціалісти з Росатому. 

 

Ви знаєте, що це за люди?  

 

Так, ми їх всіх ідентифікували. 

  

Можливо, Ви знаєте їх особисто? 

 

Так, можу сказати навіть більше. З деякими з них ми вчилися в одному 

інституті. Я закінчив Обнінський інститут ядерної енергетики, до якого вступив 



ще за радянських часів. І тепер, наприклад, я знаю, що мій колишній 

одногрупник бере участь в цих… справах. Звичайно, ми не бачились багато 

років – але це для мене було справді неприємною інформацією. Те, що вони 

там… 

 

Знаєте, людей в нашій галузі не так вже й багато. Тому ми, зазвичай, 

знайомі. Раніше ми співпрацювали, утримували якісь контакти. І це, звичайно, 

добре. Тобто ми обмінювались досвідом у рамках міжнародних організацій. 

Завдяки такому обміну ми розвивались. Але сьогодні я це все бачу по-іншому. 

Зараз ми мусили обмежити інформування міжнародних організацій, адже там 

всюди сидять росіяни. Наприклад, в МАГАТЕ 94 росіянина. Громадян 

російської федерації!   

 

Ви обговорювали цю проблеми з іншими колегами з МАГАТЕ?  

 

Я вважаю, що це абсолютно неприйнятна ситуація. Коли в нас війна, а в 

МАГАТЕ чи інших міжнародних організаціях, які мають мандат для отримання 

інформації, сидять росіяни – як вони будуть поводитись з цією інформацією? 

Звичайно, росіяни будуть використовувати нашу інформацію в інтересах 

російської федерації – країни-агресора. Це абсолютно неприйнятно. Тому ми 

підготували й особливе звернення до МАГАТЕ за підписом Прем’єр міністра 

України.  

 

І якою була реакція? 

 

Жодної. До сьогодні ми не маємо інформації щодо реакції МАГАТЕ. 

 

Вони нічого не відповіли? 

 

Ні. 

 

А що саме Ви, власне, вимагали? 

 

Щоб ці 94 громадянина рф не мали впливу на прийняття рішень, які 

стосуються України. Щоб МАГАТЕ взагалі провело якийсь аналіз поведінки 

громадян рф у своїх рядах. Але нічого з цього не було досягнуто. Тому, цілком 

логічно, зараз ми дуже стримані щодо інформування міжнародних організацій. 

Ми повідомляємо лише те, що зобов’язані і керуємося тим, що в Україні 

воєнний стан. Це для нас зараз головне.   

 

Ситуація, яка зараз склалась в Україні – мабуть такого ще в історії 

цивільної ядерної енергетики ще не було… 

 

Бачите, ми – Україна, зараз вперше проходимо через таке випробування. На 

жаль. Ми б справді були раді більшому порозумінню від наших закордонних 

партнерів. Трохи більше підтримки. На жаль, з того, що я бачу зараз, я розумію, 

що ми в цьому сенсі досить обмежені. Незважаючи на те, що всі бачать – мова 

йде про брутальне порушення усім можливих правил та конвенцій – і що далі? 



Тобто, якщо одна країна порушує всі можливі правила, можливо, на часі якось 

діяти?   

 

Мабуть усі бояться Росії як ядерної наддержави… 

 

Україна сьогодні на полі бою доводить, що не треба боятись. Відповідь на 

це питання виявилась не такою однозначною. І ми ще побачимо, хто на що 

здатен.  

 

Сьогодні всі цікавляться передусім Чорнобилем, незважаючи на те, що, 

судячи з усього, ситуація в Запоріжжі значно гірша. Світ бачив кадри 

російських військових в окопах в лісі біля АЕС, яка вибухнула 36 років тому й 

«отруїла» довкілля. Чи виникли через російську окупацію більші ризики? 
 

На території Чорнобильської зони знаходиться цілий ряд небезпечних 

об’єктів. Також там є два сховища відпрацьованого ядерного палива. Там просто 

астрономічна кількість радіоактивних відходів. З фінансовою допомогою 

Європи і цілого світу там збудували різні об’єкти інфраструктури, які 

забезпечують зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та поводження з 

радіоактивними відходами.     

 

Окрім цього, звичайно, четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС, де 

відбулась аварія.  Над ним побудували Новий безпечний конфайнмент. Під ним 

– багато небезпечного матеріалу. Для забезпечення безпеки ми отримали 

мільярди євро з цілого світу. І все це було окуповане росіянами.  

 

Багато небезпечних об’єктів в Чорнобильській зоні знаходились більше 

місяця під окупацією збройних сил рф. Фактично – терористів. Цю територію 

вони використовували для цілей, які не мають нічого спільного з ядерною 

безпекою. Там була важка військова техніка, були там якісь склади зброї. У нас 

була інформація, що вони намагались там встановити артилерію. Тобто всю цю 

територію використовували всупереч будь-яким правил безпеки.  

 

Чи не було це небезпечним передусім для самих росіян? 

 

Свідки говорять про те, що в цьому «Рудому лісі» вони копали окопи і 

радіоактивний пісок використовували для своїх бліндажів. Це взагалі абсурд.  

 

У цілому, збройне захоплення об’єктів Чорнобильської зони негативно 

позначилось на спроможності підприємств, які там знаходяться, здійснювати 

свою діяльність. Ряд об’єктів в Чорнобилі ми зараз не можемо використовувати, 

тому, що вони були пошкоджені. Понищили сервери, пошкодили будівлі, 

приміщення, вкрали техніку, технологічний транспорт… Проблеми щодо 

персоналу - тепер доїхати зі Славутича до Чорнобиля та інших об’єктів через 

Київ – це цілий день в дорозі. 

 

 



Тобто зараз неможливо прямо потрапити від Славутича до Чорнобиля 

не через Білорусь? 

 

Білорусь - це ворожа країна. З її території обстрілюється наша держава. Її 

територія використовується для переміщення військ РФ. Аеродроми  білорусі 

використовує авіація рф. Міст між Славутичем та ЧАЕС підірвано, потяги не 

ідуть. Тому – цілий день дороги, щоб потрапити на роботу. Зранку виїдеш – і 

лише ввечері потрапиш на роботу.  Вже не говорячи про проблеми з мінами. 

Сьогодні ми отримали інформацію від воєнних, що зона фактично замінована. 

Зараз наші військові там виконують власні завдання. Тобто повернутися до 

нормального життя зараз вкрай складно.  

 

Зараз ми намагаємось відновити бодай головне для функціонування 

Чорнобильської зони. Передусім мова про безпеку персоналу і контроль 

кордону. (Відстань від АЕС до кордону з Білоруссю, звідки російська армія 

продовжує напади на Україну – 20 км. – ред.). Після цього треба відновити 

енергопостачання, логістику, водопостачання, зв'язок, дороги, мости.   

 

Коли ми матимемо певність, що наш інспектор має можливість безпечно 

потрапити на контрольований об’єкт, ми зможемо говорити про безпеку як таку. 

Лише тоді ми зможемо сказати – в Чорнобилі безпечно. Але зараз ми на самому 

початку цього шляху.  І я підкреслюю – єдина причина, чому так відбувається – 

це російські військові.  

  

Чи Ви фіксували підвищення радіації в Чорнобилі? 

 

Так, ми фіксували підвищення десь у 15 разів порівняно з середньорічними 

показниками минулих років.   

 

Це могло якось впливати на військових, які були там в окопах? 

 

Ми працюємо лише з перевіреною інформацією. Наскільки мені відомо – 

вони не дотримувались правил безпеки. Вони не мали жодних засобів захисту і 

жодних спеціальних костюмів.  

 

Чи Ви контактуєте з чеськими колегами? Чи Ви працюєте на якихось 

спільних проєктах? 

 

Ми комунікуємо з багатьма країнами. Чеські партнери нас справді 

підтримують. Зараз ми, зокрема, займаємось і різними питаннями щодо ядерної 

енергетики.  Оскільки Чехія зараз використовує реактори типу ВВЕР 

радянського типу, ми активуємо співпрацю щодо заміни постачальника 

ядерного палива для чеських АЕС. Точніше, ми працюємо над переходом 

чеських АЕС з російського палива на альтернативне. Оскільки ми вже пройшли 

цей етап – зараз ми ділимося досвідом з колегами, в тому числі, з чеськими.  

 

 



Російське державне телебачення нещодавно показало документальний 

фільм, в якому пояснювалось, що українці знаходяться за крок до 

виготовлення ядерної бомби. Мовляв, її виготовили в спеціальному центрі в 

Харкові, який зараз постійно обстрілюється…   

 

Дивіться, в нас є міжнародна організація, метою якої є стеження та контроль 

за використанням ядерної енергії. Тобто все знаходиться під контролем 

міжнародної спільноти. Повірте мені, якби щось з цього було правдою – тих 94 

росіянина, які сидять в МАГАТЕ – вони були б першими, хто б цим 

скористався. Вони б про це кричали на кожному кроці. Але Україна відкрита – в 

нас все прозоро. І в МАГАТЕ не було жодного повідомлення про те, що 

відбувається щось подібне.  

 

Пан Гроссі (генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі – ред.) під час 

однієї з наших зустрічей підтвердив, що Україна діє цілковито в рамках, 

встановлених міжнародними договорами, та дотримується усіх правил. Тобто 

жодних висновків щодо військової ядерної програми не існує. 

 

Тобто установка в Харкові має слугувати лише для цивільних потреб? 

Але зараз вона стала мішенню ворожої армії?  

 

У Харкові в нас є дослідницький центр – Національний науковий центр 

"Харківський фізико-технічний Інститут". Це спільний проєкт з США. Тобто в 

нас справді є дослідницька ядерна установка – ядерна підкритична установка 

«Джерело нейтронів», яка використовується виключно для наукових 

досліджень, тобто вона діє на «підкритичному рівні». Підкреслюю, що про 

критичний рівень мова взагалі не йде.  Тобто мова про те, щоб ми могли 

проводити наукові дослідження, мішень обстрілювати, тощо… Як інспектор, я 

можу підтвердити, що все відбувається згідно правил.    

 

Але зараз пріоритетом є діяльність в умовах військової агресії… 

 

Через обстріли ця установка на сьогодні знеструмлена. Більше того, навіть 

доступ до цієї установки ускладнений. Росіяни там обстрілюють практично 

постійно. Об’єкт знаходиться при в’їзді в Харків з боку Бєлгорода. Там є 

університетське містечко, де знаходиться реактор – не буду казати, де саме. 

Прямо в нього ще не поцілили, але навколо падали ракети. Сліди видно 

повсюди: деякі вибухнули, деякі залишились там.  

  

Наш об’єкт пошкодили, але поки важко сказати наскільки. Тому що 

потрапити туди зараз справді складно через обстріли. Хоча зараз вже мабуть 

можна прогнозувати, що ми навряд чи зможемо його знову використовувати в 

повному обсязі.  

 

Чи легко розбомбардувати АЕС? 

 

Ми дотримуємося принципу багатоешелонованого захисту. Існує цілий ряд 

бар’єрів, які знаходяться між безпосередньо ядерним матеріалом і довкіллям. 



Але також варто зрозуміти, що навіть такий захист не розрахований на 

безпосереднє бомбардування.  Одним словом – військова агресія не 

враховується при побудові АЕС. 

 

МАГАТЕ була заснована для контролю за використанням ядерної енергії в 

мирних цілях. Також країнами світу підписано ряд міжнародних конвенцій та 

угод.  росія своїм збройним вторгненням та захопленням ядерних об’єктів 

України порушила статут ООН, статут МАГАТЕ, вимоги багатьох конвенцій та 

міжнародних угод. За це рф має бути жорстко покарана. Але нічого такого не 

відбувається. Я не політик, щоб про це якось детально говорити. Але як 

спеціаліст я можу сказати, що настав день, коли можна констатувати – система 

міжнародних режимів ядерної безпеки не працює. 
 


