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Керівник першої оперативно-слідчої групи КДБ УРСР під час ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС.
Має 14 урядових нагород, кавалер Почесної відзнаки Президента України. Почес-

ний співробітник органів безпеки України.
Учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС І-ої категорії.

ЗА�ПАРОЛЕМ�«БЛИСКАВКА»

У Центрі професійного, патріотичного та культурного виховання співро-
бітників Служби безпеки України відвідувачів зустрічає меморіальна дошка,
на якій викарбувано:

«З перших годин Чорнобильської катастрофи безпосередню участь у роз-
слідуванні причин аварії та заходах по контррозвідувальному забезпеченню
ліквідації її наслідків узяли понад 1500 співробітників органів держбезпеки
України, чим здійснили подвиг, рівний фронтовому».
Повертаючись до тих трагічних квітневих днів 1986 року, я хочу ще раз із

глибокою повагою згадати моїх колег — співробітників органів безпеки Украї-
ни, які брали участь у ліквідації наслідків цієї безпрецедентної за масштабами
техногенної катастрофи планетарного рівня. Пишаюся тим, що і сам був серед
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них вже 26 квітня, через кілька годин після вибуху четвертого енергоблока.
Ті події я зустрів на посаді заступника Голови Комітету державної безпеки

України. Серед моїх функціональних обов’язків було кураторство підрозділів із
контррозвідувального захисту об’єктів науково-промислового комплексу, енер-
гетики, транспорту. Зауважу, що вже мав досвід розслідування багатьох аварій із
трагічними наслідками у промисловості та на транспорті. Так, мені довелося
працювати в оперативно-слідчій групі з розслідування причин вибуху на
Павлоградському хімічному заводі, що виробляв вибухівку. Тоді загинуло 53
особи. До речі, саме завдяки кваліфікованим діям співробітників КДБ УРСР
керівники цього підприємства залишилися на волі — ми довели відсутність їхньої
провини в аварії.
1957 рік. На комбінаті «Криворіжсталь» вибухнув 60-тонний конвертор з

розплавленим металом. Аварія позбавила життя 12 металургів. І співробіт-
ники компетентних органів (усе ж таки не даремно їх тоді так називали!)
встановлюють причини трагедії — серйозні порушення технологічного ре-
жиму у гонитві за «понадплановими показниками», в той час, коли саме об-
ладнання потребувало капітального ремонту.
Загибель теплохода «Нахімов» 1986 року, у розслідуванні причин якої брав

участь і я, також була результатом грубих порушень правил судноплавства з
боку капітанів кораблів, що зіштовхнулися. Загинуло 423 особи.
Але Чорнобиль, звісно, ні в яке порівняння з цими інцидентами йти не

міг. Чорнобильська АЕС, будівництво якої розпочалося у 1970 році, стала
другою за потужністю станцією на ядерній енергії у Союзі РСР. Вона завжди
була об’єктом контррозвідувального забезпечення органів держбезпеки. Ще
у передаварійний період оперативним шляхом було здобуто попереджуваль-
ну інформацію щодо численних фактів неякісного виконання будівельно-
монтажних робіт, постачання бракованого устаткування, порушення прин-
ципів технологічної дисципліни та правил радіаційної й пожежної безпеки.
Лише у 1983–1985 рр. сталося 5 аварій і 63 відмови основного обладнання,
що супроводжувалося значними матеріальними збитками.
Тривожна інформація негайно доповідалася у вищі республіканські пар-

тійно-урядові інстанції. Однак, належне реагування на неї мало місце далеко
не завжди. Більше того, коли за матеріалами Прип’ятського міськвідділу КДБ
була представлена інформація до ЦК Компартії України, котра свідчила про
виток радіаційних речовин з ЧАЕС, вона була кваліфікована як дезінформа-
ція, а низка співробітників КДБ отримала стягнення по службі.
Детально пам’ятаю події першої ночі після аварії. Знаходився вдома, хоча

довго не міг заснути: за декілька годин до цього закінчилася відповідальна
нарада, порушені на ній проблеми не давали спокою. Десь близько другої
години ночі по апарату оперативного зв’язку зателефонував черговий по КДБ
УРСР Линовицький: «Палає дах 3-го енергоблоку ЧАЕС, пожежні намага-
ються локалізувати вогонь». Про вибух не говорилося. Доповів Голові рес-
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публіканського КДБ, до ЦК КПУ та Ради Міністрів України.
Вже о 2.30 на місце аварії вирушили оперативно-слідчі групи (ОСГ) КДБ

УРСР на чолі зі мною та заступником начальника 6-го Управління полковни-
ком В.Слободенюком, Управління КДБ по м. Києву та Київській області під
керівництвом полковників Г.Сивця та М.Турка. На атомній електростанції
працював оперативний склад Прип’ятського міськвідділу УКДБ на чолі з
підполковником В.Клочком.
Займався чудовий світанок, але мальовничі поліські краєвиди погано гар-

монували зі страхітливою картиною ядерного згарища. На душі було три-
вожно: вже надійшли відомості про жертви серед пожежних. Ці, без пере-
більшення герої, вступили у двобій із вогнем, для приборкання якого тоді ще
не було відповідних засобів ані в СРСР, ані у світі.
До 15 години 26 квітня на ЧАЕС прибула комісія міністерства енергетики

СРСР на чолі з міністром Майорцем (атомні станції на терені України місце-
вому Міненерго не були підпорядковані!). До 20 години на ЧАЕС приїхали
також союзна Урядова комісія та співробітники КДБ СРСР на чолі з началь-
ником 6-го Управління генерал-лейтенантом Ф.Щербаком.
Того ж дня до Москви пішло перше спецповідомлення по лінії Комітету,

яке підготував начальник 6-го Управління КДБ УРСР (оперативне забезпе-
чення науково-промислового комплексу) генерал-майор Ю.Князев: «26 квітня
о 1 годині 25 хвилин у приміщенні 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС,
при підготовці його до планового ремонту стався вибух, за яким почалася
пожежа, котру незабаром було ліквідовано, від вибуху порушилося шатро
перекриття реакторного і дах машинного залів, спалахнула покрівля 3-го енер-
гоблоку. Під час вибуху у приміщенні 4-го енергоблоку перебувало 17 осіб
змінного персоналу; 9 осіб, які постраждали від опіків, госпіталізовано, один
помер, не встановлено знаходження старшого оператора Ходемчука». Тіло
бідолашного оператора так і не було знайдено...
Наступного ранку до Москви доповіли, що у медичних закладах Прип’яті

перебуває 100 осіб; 26 постраждалих літаком направлено до столиці СРСР.
Прокуратурою Київської області за фактом вибуху було порушено криміналь-
ну справу.

...Про героїзм і самовідданість учасників ліквідації аварії на ЧАЕС — пред-
ставників різних спеціальностей написано чимало. Однак ніде, окрім опера-
тивних документів, до недавнього часу не розповідалося про роботу там
співробітників КДБ, які тривалий час були у «зоні», надавали допомогу Уря-
довій комісії та Прокуратурі СРСР і УРСР (на той час її представляв нинішній
Генеральний прокурор М.Потебенько) у розслідуванні причин аварії та у
ліквідації її наслідків. Мій людський, професійний обов’язок — заповнити
цю прогалину в історії Чорнобильської трагедії.
Тут варто навести слова Міністра енергетики України В.Склярова, який брав

участь у ліквідації аварії на ЧАЕС з її перших годин. У своїй книзі «Завтра был
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Чернобыль» він пише: «...У складі Урядової комісії на розслідуванні причин
аварії працювали також представники спеціальних органів. Що і як саме вони
робили, мені з точністю не відомо. Зазначу лише, що поводили вони себе у
найгідніший спосіб і спокійно отримували опромінювання разом з усіма
іншими».
Вже через 20 хвилин після вибуху на межі екстремальної ситуації, безпосе-

редньо біля атомного реактора опинилися згадуваний вже В.Клочко та його
підлеглі В.Богдан, В.Суховілін, інші працівники КДБ. Суховілін, інженер-фізик
за базовою освітою, справляв враження висококласного фахівця. Наскільки
мені відомо, він зараз — відповідальний співробітник ФСБ Російської Фе-
дерації. Опікується безпекою атомних станцій Росії. Ці офіцери працювали
мужньо, самовіддано й «хапанули» таку дозу опромінення, що через 10 днів
їх вже відправили на стаціонарне лікування.
Як йшлося вище, на ЧАЕС було створено оперативно-слідчі групи. Спо-

чатку в них працювало в три зміни близько 80 співробітників КДБ. Режим ро-
боти — фактично на казарменому стані, безвахтовим методом, по 16–20 годин
на добу.
У жовтні 1986 року в Чорнобильській зоні створюється відділ УКДБ, уком-

плектований офіцерами-добровольцями з числа тих, хто мав відповідну інже-
нерну підготовку. Підрозділ, яким керував полковник О.Миргородський, у
стислий термін налагодив оперативну роботу з позицій селища Зелений Мис.
Відзначу сумлінну працю співробітників підрозділу А.Остапенка, І.Явдощу-
ка, В.Зайцева, І.Прилєпіна, М.Голоти, С.Машкова. Про умови їхньої праці
красномовно свідчить те, що за станом на 1991 рік за медичними показника-
ми особовий склад відділу оновлювався тричі!
Винятково важкими виявилися для ліквідаторів перші місяці роботи.

Жорсткий радіаційний стан, відсутність досвіду праці за екстремальних умов
ядерної небезпеки, необхідність негайної перебудови оперативно-слідчих
заходів — такими були основні характеристики умов нашої роботи. До речі,
в усіх республіках Союзу до місцевих органів КДБ надходили численні ра-
порти — наші колеги рвалися на допомогу Україні. Відбирали добровольців
ретельно, враховуючи стан здоров’я, досвід, освіту.
Головним завданням співробітників спецслужби, як і науковців країни,

було знайти відповідь на запитання: «Вибух реактора — це технологічна ка-
тастрофа чи диверсія?» Одразу ж оперативно-слідчою групою було допита-
но 48 осіб персоналу АЕС, вилучено й вивчено записи переговорів праців-
ників станції, технічну документацію. Ретельне вивчення різноманітних джерел
дозволило згодом категорично відхилити версію про диверсійний акт.
Чому ж чорнобильська трагедія стала можливою? В чому глибинні ко-

рені й підгрунтя аварії?.. Ретроспективний аналіз обставин, що передували
аварії, дозволяє стверджувати, що вона стала закономірним результатом склад-
ного й тривалого причинно-наслідкового ланцюгу подій. Головне місце у
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цьому ланцюзі займає практика управління ядерно-енергетичною галуззю,
що склалася у колишньому СРСР.
Ядерна енергетика виросла з надр військово-промислового комплексу,

успадкувавши його секретність. У Радянському Союзі було відсутнє ядерне
законодавство. Жорстка військово-політична орієнтація ядерного комплексу
мала одну мету — створення нового типу озброєнь. При цьому питання без-
пеки розглядалися як другорядні і їх вирішення кожного разу відкладалося
на майбутнє, а фінансування відповідних науково-дослідних інститутів вело-
ся за залишковим принципом.
Серед реальних причин аварії, перш за все, — недосконалість конструкції

реактора, неадекватна система захисту. Саме ці обставини, разом із неякіс-
ною регламентною документацією, стали головними причинами аварії. Вда-
лося з’ясувати і її першопричини, пов’язані із серйозними порушеннями
технологічного і спеціального режиму експлуатації ядерної установки.
Періодом, найскладнішим за радіаційним станом і найвідповідальнішим

щодо робіт, які проводилися з ліквідації наслідків аварії, були 1986–1987 рр.
(час роботи Урядової комісії). Тоді працювало більше 400 співробітників КДБ
СРСР, у тому числі 355 — із КДБ України.
Слід назвати низку генералів та офіцерів, включаючи керівників опера-

тивно-слідчих груп, котрі брали участь у ліквідації аварії з її найперших днів.
Хочу з особливою вдячністю відзначити відомого в СРСР контррозвідника,
начальника 6-го Управління КДБ СРСР Ф.Щербака (до війни він працював
в органах державної безпеки України), а також В.Хапаєва, Г.Кузнєцова,
М.Малих, В.Прилукова, В.Подєлякіна, Н.Шаму (Москва); В.Слободенюка,
Г.Ковтуна, В.Євтушенка, Ю.Князєва, В.Українського, Л.Макарова, Л.Бихо-
ва, І.Коломицева В.Лисовенка, Г.Павленка, В.Трофименка, Ю.Баркова,
В.Поскрьобишева, Г.Сивця, П.Пархоменка, М.Турка та інших (Київ); відряд-
жених до Комітету держбезпеки України: В.Кузнєцова (Грузія), Ю.Фролова,
В.Мєдвєдєва (Казахстан), Ч.Анниєва, Степанищева (Туркменистан), Ю.Го-
лосілкіна (Азербайджан), В.Костова (Киргизстан), В.Кузьміна (Узбекистан).
Ці люди також самовіддано, із ризиком для власного життя та здоров’я пра-
цювали у найскладніших умовах.
Протягом того періоду Чорнобиль відвідували Голова КДБ СРСР генерал

армії В.Чебріков і його заступник генерал-полковник П.Бобков.
У Чорнобильській зоні напружено працювали співробітники слідчого

відділу Київського УКДБ. На підставі здобутої ними інформації та висновків
спеціалістів побудовано вірогідну модель вибуху. Було висвітлено причини
аварії, пов’язані з брутальними порушеннями режиму експлуатації реактора,
виявилися численні факти ухвалення керівництвом АЕС та інженерною служ-
бою рішень, що суперечили інструкції з безпеки робіт.
Необхідно зазначити, що у комплексі оперативно-службових заходів, по-

в’язаних з аварією на ЧАЕС, брали участь практично всі основні підрозділи
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КДБ України. В особливому режимі працювала «перша лінія» — зовнішня
розвідка. Перед ними було поставлено конкретне завдання: оперативно здо-
бути за кордоном усе, що сприятиме подоланню жахливих наслідків чорно-
бильського лиха.
Співробітники Третього Управління (військова контррозвідка) КДБ УРСР

забезпечували взаємодію оперативної слідчої групи зі штабами МВС та Ци-
вільної оборони, здійснювали спільні контррозвідувальні заходи з особливи-
ми відділами КДБ у військових частинах. Тут відзначилися військові контр-
розвідники В.Лебеденко, М.Суховій, В.Чмель, П.Чобіток та інші. Велику
допомогу отримали ми від оперативно-технічних підрозділів КДБ УРСР на
чолі з Е.Горбоконем та В.Тимошенком. З низки причин ми не можемо назва-
ти прізвища їх співробітників, які відзначилися при виконанні службових
обов’язків, однак їх нелегка праця гідна найвищої оцінки.
Значних зусиль докладено для забезпечення спеціальної охорони та ре-

жиму безпеки під час перебування в зоні високих посадових осіб. Чорно-
бильську АЕС у той період офіційно відвідали члени Політбюро ЦК КПРС
Є.Лігачов, М.Рижков, голова уряду СРСР. Неофіційно декілька разів до Чор-
нобиля навідувався В.Щербицький, перший Секретар ЦК КПУ (що, до речі,
маловідомо).
Енергійно діяли співробітники Служби урядової охорони під проводом

заступника її начальника полковника В.Никитюка.
У виключно складній обстановці у перші години після аварії співробітни-

ки Управління урядового зв’язку та восьмого відділу КДБ розгорнули рухомі
й стаціонарні вузли спеціального та шифрованого зв’язку. Вже на 9 годину
ранку 26 квітня було забезпечено п’ять каналів секретного зв’язку за паро-
лем «Б» (два з них — на Київ). Високий професіоналізм виявили відомчі
зв’язківці П.Панченко, М.Зуб, М.Тарабанов, А.Іванніков, В.Какун, Г.Волко-
ва, З.Волчанівська.
У єдиному строю з оперскладом працювало понад 80 співробітників ав-

тобази Господарського управління КДБ УРСР. Це був справжній героїзм, що
забезпечив безперервне транспортне сполучення ОСГ. Серед найкращих
водіїв хочу назвати М.Омеляненка, І.Бойка, М.Янішевського, ремонтників
братів Володимира і Степана Риженків. До речі, через надмірну дозу радіації
до могильника було відправлено 25 одиниць автотехніки КДБ, в тому числі
майже нова «Волга», на якій я прибув до ЧАЕС тієї ночі.
Активну участь у заходах з ліквідації наслідків аварії взяли працівники

Будівельного управління Комітету та його проектного інституту. Вони опе-
ративно побудували у Зеленому Мисі Будинок життєзабезпечення для опера-
тивного складу столичного УКДБ, а також сім садиб у сусідніх селах для
переселення постраждалих мешканців зони. В.Тлустий, І.Онистрай, В.Горо-
бець, В.Босенко, А.Солодов, Н.Коновалов — ось далеко не повний перелік
будівельників, що відзначилися.
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На окремі слова вдячності заслуговують військові медики КДБ України.
З перших днів аварії у боротьбу за життя та здоров’я співробітників-чорно-
бильців включився колектив Військово-медичної служби. За умов, коли ме-
дичні заклади держави не були готові до катастрофи такого масштабу, коли
не вистачало препаратів проти опромінювання, висококваліфіковані співро-
бітники ВМУ КДБ доктори медичних наук М.Захараш, І.Діденко, кандидати
медичних наук Г.Софієнко, А.Пащенко та інші у лічені дні створили систему
медичної допомоги постраждалим.
Вперше у практиці попередження розвитку променевої хвороби був за-

пропонований засіб лікування за допомогою сорбентів і квантової терапії.
Характерно, що цей передовий досвід М.Захарашу довелося «пробивати» у
союзному Мінздраві та Академії наук СРСР, які зайняли на диво консерва-
тивну позицію в той час, коли людей необхідно було рятувати від «мирного
атому». Ось рядки з листа одного з оперпрацівників, який пройшов лікуван-
ня у відомчому шпиталі: «...ми вважали себе приреченими на повільне вми-
рання, але після проходження курсів сорбційної терапії ожили».
Як писав Голові КДБ СРСР керівник Екологічного комітету Верховної

Ради СРСР, «саме Військово-медична служба КДБ УРСР спромоглася консо-
лідувати найбільш істотні досягнення сучасної науки і практики, а також про-
вела надзвичайно важливу дослідницьку роботу, що дала можливість сфор-
мувати принципово новий напрям у радіаційній медицині».
Війна з ядерним джином, що вирвався з четвертого реактора ЧАЕС, як і

будь-яка війна, супроводжувалася жертвами. 5 січня 1988 року помер від гост-
рого лейкозу 31-річний капітан КДБ, співробітник столичного Управління
Юрій Решетніков. На початку травня 1986 року він разом із шахтарями та
метробудівельниками пробивався тунелем до підмурку реактора. Річ у тому,
що температура в реакторі досягала 2440° при критичній у 2770°. Можливий
вибух, за оцінками спеціалістів, перетворив би в ядерну пустелю територію
у радіусі 500 кілометрів. Герої-ліквідатори, серед яких був і мужній оперпра-
цівник, створивши умови для системи охолодження реактора рідким киснем,
не допустили жахливої катастрофи велетенського масштабу. Прізвище Ю.Ре-
шетнікова занесено на стелу Пам’яті співробітників столичного Управління,
що загинули на бойовому посту. Крім того, запроваджено щорічний турнір із
волейболу пам’яті Ю.Решетнікова — майстра спорту з цієї гри.
Передчасно пішли з життя ліквідатори полковник Є.Іванов, водії І.Міщенко

та В.Гребінченко, слюсар гаражу П.Паламарчук.
Звитяга співробітників КДБ України — учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

гідно оцінена державою. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 груд-
ня 1986 року нагороджено орденом «Трудового Червоного Прапору» О.Ос-
тапенка, «Знак Пошани» — Наталю Микитенко та М.Цімоха, медалями «За
відвагу» — О.Миргородського та П.Панченка, «За бойові заслуги» — А.Гор-
дієнка та В.Наложитого.
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Указом Президії Верховної Ради України у 1986 р. Почесною Грамотою
Президії Верховної Ради УРСР нагороджено 7 співробітників КДБ, Грамо-
тою — 16 співробітників. Лише у 1986–1991 роках 152 ліквідатора заохоче-
но наказами Голови КДБ УРСР, десятьом з них присвоєно військові звання
на ступінь вище штатного розкладу.
Закінчуючи розповідь про самовіддану працю чорнобильців-ліквідаторів,

зазначу, що офіцери національної спецслужби, які пройшли через випробу-
вання Чорнобилем, вписали славетну сторінку в історію органів безпеки Ук-
раїни.
Нам, ліквідаторам, вельми приємно відчувати, що співробітники-чор-

нобильці дуже шановані у колективі Служби безпеки України.
Чорнобильська епопея звела мене з багатьма надзвичайно цікавими людь-

ми. Це, насамперед, член Урядової комісії, відомий фізик-атомщик академік
В.Легасов. З перших хвилин знайомства він справляв враження непересічної
особистості. Вражали його простота у спілкуванні, людяність, доступність,
незалежно від того, був то генерал чи простий солдат, міністр чи рядовий
робітник. В.Легасов був принциповим в оцінці недоліків конструкції реакто-
ра типу РБМК. Можливо, за умов замовчування реальних наслідків чорно-
бильської трагедії, він не захотів іти на компроміс із сумлінням і наклав на
себе руки...
Пишаюся я і знайомством із колишнім кореспондентом газети «Правда»,

чорнобильцем-ліквідатором Олегом Гусєвим. Він понад п’ять років працю-
вав головним редактором «Профспілкової газети». Нині Олег Петрович го-
ловний редактор газети «Парламент», лауреат журналістської премії «Золоте
перо», заслужений журналіст України, автор низки документальних книг з
історії Чорнобильської трагедії. Роль цієї людини у поширенні правди про
аварію, у висвітленні героїзму її приборкувачів важко переоцінити.


