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ЦІМОХ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
полковник юстиції у відставці

За мужність і самовідданість, виявлені при ліквідації аварії на ЧАЕС, 24 грудня
1986 року нагороджений орденом «Знак Пошани».
Указом Президента України від 26 квітня 1996 року за вагомий особистий внесок у

вирішення соціально-економічних проблем, що виникли внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи, М.Цімоху присвоєно Почесне звання «Заслужений юрист України».
Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС І категорії, інвалід 2-ої групи.

ДЕЯКІ�СПОГАДИ�ПРО�УЧАСТЬ�У�РОЗСЛІДУВАННІ

ПРИЧИН�АВАРІЇ�НА�ЧАЕС

Наближається 15-та річниця від часу квітневої ночі 1986 року, коли сталася
найбільша трагедія, вчинена руками людини. 15 грудня 2000 року Чорнобильсь-
ка атомна електростанція нарешті закрита. Але чи залікуються рани в серці
нашої України через багато років і десятиліть, чи зменшиться непоправне горе,
втрати і страждання мільйонів людей, які втратили здоров’я або загинули від
«мирного атома»?

...Був теплий, сонячний день 25 квітня. Ніщо не провіщало біди. Через п’ять
днів наступало Першотравневе свято. Для співробітників КДБ України ці дні
були такими ж буднями, але в посиленому режимі. На той час я був старшим
слідчим з особливо важливих справ Слідчого відділу КДБ УРСР у званні
підполковника.
Вранці 26 квітня, в суботу, начальник Слідчого відділу полковник В.Туркін

повідомив: «Вночі сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Туди виїхала опера-
тивна група під керівництвом заступника Голови Комітету Ю.Петрова. В її скла-
ді знаходиться старший слідчий відділу майор Бойцов. Вам, Миколо Павлови-
чу, необхідно взяти участь у з’ясуванні обставин цієї події, замінивши Бойцова».

«Коли необхідно виїхати, — спитав я, — яким транспортом, що взяти з
собою?»

«Зв’яжіться з начальником слідчого відділення обласного Управління При-
стайком. Свої матеріали по чергуванню на 1 травня передайте іншому працівни-
ку, але, будь ласка, там довго не затримуйтесь. З собою візьміть папір, ручки,
необхідні речі, їжу на 2–3 дні. Думаю, що святкувати 1 травня Ви будете в Києві».
Я приїхав в Управління КДБ України по м. Києву і Київській області до

начальника слідвідділення підполковника В.Пристайка. В його кабінеті познай-
омився зі старшим слідчим  — «важняком» Слідвідділу КДБ СРСР підполков-
ником В.Колпаковим, який, перебуваючи в Харкові, отримав вказівку вилетіти
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до Києва та розібратися, що трапилось у Чорнобилі, та при необхідності вклю-
читися у виконання слідчих дій.
Через 10–15 хвилин на автомобілі слідвідділення ми поїхали до Чорноби-

ля. Там, у райвідділі з’ясували, що всі працівники зранку перебувають у
м. Прип’яті. Туди ж приїхали і ми. Нас коротко інформують про те, що тра-
пилось, про наші основні завдання: крім виконання за дорученням прокура-
тури необхідних слідчих дій, отримати максимум інформації для доповіді у
Москву і Київ стосовно причини аварії та її можливих наслідків.
За фактом аварії прокуратурою Київської області 26 квітня 1986 року було

порушено кримінальну справу, до складу групи включено слідчих праців-
ників органів держбезпеки.
Приєдналися до проведення слідчих дій і ми. Спочатку брали пояснення,

а з 27 квітня по 6 травня складали протоколи допитів свідків, процесуально
оформлюючи їх за дорученням слідчих облпрокуратури. Зокрема, за цей пе-
ріод мною було допитано 29 працівників, виконано інші слідчі дії.
Слід зазначити, що з ранку 26-го по 28-е квітня від УКДБ по м. Києву і

Київській області у розслідуванні одним із перших брав участь старший слідчий
з особливо важливих справ О.Береза. Йому вдалося допитати до 10 свідків та
вилучити документацію стосовно будівництва та експлуатації 4-го енергобло-
ка з приміщення адміністрації цього блока. До речі, аркуші документів досить
сильно «фонили» і певні дози радіації через це отримали старші слідчі КДБ
УРСР А.Лук’яненко та УКДБ М.Гезун, які в подальшому протягом кількох
місяців брали безпосередню участь у розслідуванні справи.
До 6 травня, після від’їзду до Києва О.Берези, від УКДБ у зоні перебува-

ли слідчі В.В’ялець та В.Дашко. Кожен з них вніс свою частку у розслідуван-
ня справи.
Особливо хочеться відмітити роль у з’ясуванні причин і умов цієї аварії-

катастрофи генерал-майора Ю.Петрова, який, будучи керівником нашої опер-
групи, організував її роботу, активно співпрацював з керівниками і працівниками
Урядових комісій СРСР та УРСР, КДБ СРСР, МВС УРСР, прокуратур області,
республіки та Союзу РСР. Він знаходив час і можливість щоденно зустрічати-
ся зі слідчими та оперативними працівниками, читати отримані нами пояснення
очевидців та протоколи допиту свідків і потерпілих, із значної кількості різнома-
нітних матеріалів відібрати конче необхідні для доповіді в Київ і Москву.
Значним був внесок у розслідування і першого заступника начальника

УКДБ по м. Києву і Київській області полковника П.Пархоменка, мого попе-
реднього керівника по лінії слідства, а в подальшому — начальника Слідчо-
го відділу КДБ УРСР, Почесного співробітника органів державної безпеки
СРСР. Він постійно цікавився ходом розслідування, вносив конкретні пропо-
зиції до плану слідства. Нами відпрацьовувалися такі основні версії:

— аварія є результатом диверсійної акції з метою завдання економічної
шкоди радянській державі;
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— аварія — наслідок помилкових дій оперативного персоналу і порушен-
ня технологічного регламенту з експлуатації ІІ черги ЧАЕС;

— аварія сталася в результаті неякісного проектування, виготовлення чи
монтажу технологічного обладнання;

— аварія викликана технічними причинами, які не були передбачені про-
ектом і конструкцією такого типу реакторів.
Про можливу евакуацію населення Прип’яті ми дізналися в ніч з 26 на

27 квітня під час спільної наради в кабінеті начальника Прип’ятського місько-
го відділу КДБ підполковника В.Клочка. Нараду проводили члени Урядової
комісії (керівник — заступник Голови Ради Міністрів СРСР Б.Щербина), на-
шої оперативно-слідчої групи (Ю.Петров), та група керівників і працівників
6 Управління КДБ СРСР під керівництвом генерал-лейтенанта Ф.Щербака.
Пригадую, що прокурор Київської області Ю.Антоненко повідомив про

порушення ним кримінальної справи за фактом аварії. Прокурор Слідчого
управління Прокуратури УРСР П.Іванов зазначив, що справа прийнята ним
для провадження.
Тоді ж було повідомлено, що для евакуації населення виділено 1110 авто-

бусів, кілька десятків вантажівок, 2 дизель-поїзди, 1 пасажирський поїзд з 15
вагонами.

27 квітня о 13 годині 10 хвилин по місцевому радіо я почув жіночий голос,
який від імені органів міської виконавчої влади повідомив: «Товарищи, как
вам известно, в связи с аварией на Чернобыльской АЭС в городе складывается
неблагоприятная радиационная обстановка, принимаются необходимые меры
к ее локализации. С целью обеспечения полной безопасности граждан Прави-
тельственной комиссией принято решение провести временную частичную эва-
куацию населения города, в первую очередь — женщин и детей. К каждому
подъезду домов будут поданы автобусы. Взять документы, крайне необходи-
мые вещи, а также запас еды на 2–3 дня. Начало эвакуации с 14 часов».
Я і мої колеги були очевидцями незвичайної евакуації. Шкода, що ця ак-

ція тоді не фіксувалась теле-відеокамерами, мабуть, моторошна була б кар-
тина. Уявіть собі потік жінок з діточками, кожна з яких несе валізу, торбинку
з одягом і їжею (а посадочне місце в автобусі для людини — лише одне).
Проте наша група евакуації цього дня не підлягала, ми залишились пра-

цювати і жити в Прип’яті ще дві доби, не маючи ніяких засобів захисту. Прожи-
вали в міському готелі по вул. Курчатова, я в одній кімнаті з В.Колпаковим.
Вікна кімнати виходили на електростанцію. Відстань близько 2 км. У сусідньому
номері відпочивав (якихось 2–3 години на добу) генерал Ю.Петров. З його
кімнати добре було видно 4-й блок та хмару радіаційного диму, що весь цей
час висіла над ним, вертольоти, які скидали в палаючий кратер мішки з сум-
ішшю піску, бора, свинцевого та залізного дробу.
Як ми пізніше дізналися, це була важка задача. Потрібно попасти в квадрат

15 на 15 метрів, чому заважав сильний потік радіації, який ішов з реактора;
спускатися нижче 200 метрів не можна, тому попадання були 1–2 із десятка.
Лише увечері 29 квітня із Прип’яті до Чорнобиля евакуювалися праців-

ники міського відділу УКДБ, а з ними й наша слідча група. Треба сказати, що


