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КЛОЧКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
полковник у відставці

З серпня 1985 до жовтня 1986 очолював Прип’ятський міський відділ Управління
КДБ УРСР по м. Києву та Київській області.
Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС І-ої категорії, інвалід 2-ої групи.

БІЛЯ�РЕАКТОРА�БУЛИ�ЗА�18�ХВИЛИН...

Вечір 25 квітня 1986 року був звичним. Я ліг спати майже опівночі. Але вже
о 1 год. 30 хв. мене розбудив телефонний дзвінок: пожежа на 4-му блоці.
Одягнувшись, вийшов на вулицю і побачив чергову автомашину міськвідділу
міліції, а на сходах будинку — начальника міськвідділу МВС, з яким і прямува-
ли на ЧАЕС. Ще на під’їзді впало в око: 4-й блок став нижчим (висота реактора
73 м, а він був зруйнований до 45-метрової відмітки).
Вирішили, що начальник міліції поїде до пожежної частини, а я піду пішки

повз Будівельно-побутовий корпус–2 до Адміністративно-побутового комп-
лексу й побіжно з’ясую обстановку. Горів дах машзалу 3-го блоку, з реактора
виривались язики полум’я. Годинник показував 1 год. 48 хв. Працювали дві
пожежні машини, гасили дах. Вогнеборці працювали й поблизу 4-го блока.
В Адміністративно-побутовому комплексі я зустрівся з колегами — В.Богда-
ном і В.Суховиліним, які також прибули на станцію. Визначили завдання.
Я почав опитувати працівників зміни станції, а Богдан та Суховилін поспішили
до охоронців ЧАЕС, перевіряли, чи не порушено периметр й охоронну сиг-
налізацію. Відпрацьовувалася версія можливого диверсійного проникнення
на режимну територію.
Близько 2-ої години зустрівся з В.Брюхановим — директором АЕС, нама-

гався з’ясувати, що сталося. Він дав команду начальникові зміни зупинити блок,
котрий працював, щоб не допустити аварійної ситуації на 1-му й 2-му блоках.
О 2-й годині ми спустилися до підземного пункту управління (у кабінетах
підвищився рівень радіації). За декілька хвилин з’явився і головний дозиметрист
Красножен, показав першу карту радіаційного стану на території станції,
розповів про приблизні зруйнування 4-го блока й машзалу.
У деяких місцях рівень радіації сягав 2–2,5 тис. рентген.
Я зателефонував черговому міськвідділу й наказав підняти оперсклад по

тривозі. Звідти ж зв’язався з черговим Управління КДБ по м. Києву та
Київській області, повідомив про руйнування на 4-му блоці ЧАЕС.
Залишивши Богдана і Суховиліна, які продовжували допит персоналу

станції та працівників охорони, я поїхав у міськвідділ для організації роботи
оперскладу. Тут уже зібралися всі працівники підрозділу. Зателефонував на-
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чальникові столичного УКДБ генерал-майору Л.Бихову, доповів про зовнішні
руйнації і масштаби аварії. Він сказав, що до Чорнобиля виїздить опергрупа,
а про пожежу на 4-му блоці необхідно доповісти у КДБ УРСР.
Роз’яснивши ситуацію оперскладові, кожному поставив завдання.
Шульгін мав опитати працівників управління будівництва нічної зміни.

Йому допомагав лейтенант Кокоруза, що дало змогу швидко з’ясувати обста-
новку на будмайданчику і в управлінні будівництва.
Ю.Матківський та А.Рибак у медсанчастині розмовляли з потерпілими,

котрі в ручному режимі зупиняли 3-й блок, отримали велику дозу опромінен-
ня й самі стали її джерелом. Незважаючи на небезпеку, оперативники пере-
віряли версію про можливу диверсію, розпитували спеціалістів про імовірні
причини аварії аж до відправлення постраждалих у Москву. Кожен з офі-
церів за короткий проміжок часу отримав майже річну дозу.
М.Мальцева відряджено до вузла зв’язку, де він через службовців нама-

гався запобігти витоку інформації, що могла спричинити паніку.
А.Качан постійно перебував у міськвідділі й забезпечував зв’язок між

опергрупами.
Уранці прибули представники КДБ УРСР на чолі з заступником Голови

генерал-майором Ю.Петровим та оперативна група УКДБ по м. Києву та
Київській області у складі Г.Сивця, М.Турка й О.Берези. На станції провів
оперативну нараду секретар обкому компартії В.Маломуж. На ній були при-
сутні й ми. Доповідні про оперативну обстановку, до підготовки яких долу-
чилися наші колеги, негайно надсилалися урядові СРСР.
З особливою теплотою хочеться згадати Олександра Федоровича Бере-

зу — працівника слідвідділу УКДБ. Близько двох діб він перебував на
станції, щоб одержати потрібні документи, схеми, діаграми, котрі згодом
стали основою для порушення кримінальної справи, провів перші опиту-
вання персоналу.
Коли приїхала московська опергрупа, котру очолював генерал-майор

Ф.Щербак, розпочалася підготовка інформації та пропозицій для Урядової
комісії з розслідування аварії. Слід зазначити, що відомості, надані офіцера-
ми міськвідділу, оцінювалися як найбільш правдиві та перевірені. Про це
свідчить хоча б те, що голова Урядової комісії Б.Щербина після первинної
доповіді міського штабу про становище на ЧАЕС прийшов до нас у відділ
ознайомитися з інформацією Суховиліна та Богдана, отриманою від опера-
тивних джерел і перевіреною через спеціалістів.
Евакуацію жителів Прип’яті було призначено на 14 годину 27 квітня

1986 року. До кожного будинку під’їжджав автобус, забирав жителів, і ко-
лони машин у супроводі працівників ДАІ направлялися в Поліській район
Київщини. За домовленістю з Прип’ятським виконкомом сім’ям працівників
міськвідділу виділили окремий автобус. Близько 16-ї години їх вивезли до
одного з сіл Поліського району, а вже звідти — до родичів у різні куточки
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України. Варто віддати належне дружинам наших працівників: жінки з ма-
ленькими дітьми, не маючи змоги попрощатися з чоловіками, не піддалися
паніці й поводилися мужньо.
У Прип’яті залишилися тільки члени Урядової комісії та представники

міської влади. Але вже наступного дня вони переїхали до Чорнобиля і роз-
горнули там свою роботу. А ще за день місто Прип’ять оточили військові
підрозділи, прибув новий склад відділу МВС. Ми залишилися на робочих
місцях; команди на передислокацію не було. Двадцять дев’ятого квітня надій-
шов наказ Голови КДБ УРСР і ми виїхали до Чорнобиля. В усіх адмінспору-
дах містилися різні служби, тому склад міськвідділу «поселили» в дерев’я-
них будиночках однієї з турбаз на мальовничому березі річки Прип’ять.
З нами була й опергрупа КДБ СРСР.
Оперативну роботу проводили на ЧАЕС і в піонертаборі «Казковий», до

якого після зміни приїжджали працівники станції. Робочий день починався
рано, о 5-й, і закінчувався майже за добу — близько 2-ї години. Добре, що
хоч річка була поруч, де ми й змивали радіоактивний пил.
Тридцятого квітня надійшов наказ зняти фільм, в якому показати руїни 4-го

блока й загальну обстановку на ЧАЕС. З камерою двічі на гелікоптері вилі-
тав московський оперативник В.Михайлюк. Кружляли над самим жерлом
зруйнованого реактора. Офіцер отримав граничну дозу опромінення й був
відправлений до столичної клініки.
Доставити фільм адресатам було доручено працівникам Прип’ятського

відділу УКДБ: до Політбюро ЦК КПРС — капітану А.Рибаку (гелікоптером,
а далі літаком), до Політбюро ЦК КПУ — капітану М.Мальцеву.
До прибуття М.Рижкова оперсклад відділу підготував докладну інформа-

цію про оперативну обстановку у районі аварії. Цей документ схвально оці-
нила Урядова комісія.
П’ятого травня нас змінила інша опергрупа УКДБ.
Упродовж 10 діб роботи в зоні катастрофи працівники Прип’ятського

міськвідділу отримали: Суховилін і Богдан — 45 бер, Клочко — 40, Шульгін,
Рибак, Матківський — 25, Мальцев — 27, Кокоруза, Качан — 20 (для по-
рівняння: річна доза — 5 бер). За рекомендацією начальника ВМУ М.Захара-
ша до московської радіологічної клініки було направлено Клочка, Суховилі-
на і Богдана, а згодом їх же — до Центрального шпиталю КДБ СРСР, інших
госпіталізовано у ВМУ КДБ УРСР, де вони перебували протягом місяця.
Відпочивши та підлікувавшись, оперсклад знову став до роботи, періодично
виїжджав до Зеленого Мису — саме там тимчасово мешкали працівники
ЧАЕС.
У серпні оперпрацівників змінили, оскільки довге перебування в зоні ра-

діаційного забруднення загрожувало їм променевою хворобою. Я передав
справи 20 жовтня 1986-го, по тому, як завершилося будівництво об’єкта «Ук-
риття» й було оновлено майже на 60 відсотків склад працівників Чорнобильсь-
кої АЕС.


