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Про катастрофу на Чорнобильській АЕС у 1986 році та мужність ліквіда-
торів написано багато. Однією з маловідомих сторінок історії подій 1986 року
є участь у ліквідації наслідків катастрофи співробітників органів безпеки —
спеціалістів урядового зв’язку.
Після вибуху на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС начальник Уп-

равління урядового зв’язку КДБ УРСР генерал-майор Т.Тарієлашвілі прий-
няв рішення щодо організації зв’язку з міста Прип’яті. Піднятий по тривозі о
2-й годині ночі, екіпаж Рухомого радіотелефонного центру (РРТЦ) у складі
начальника групи майора П.Панченка, капітана І.Самойленка, старших лей-
тенантів П.Литвина та В.Бакчижова вже о 3-й годині 30 хвилин виїхав на
місце катастрофи у розпорядження заступника Голови КДБ УРСР генерал-
майора Ю.Петрова. Події на Чорнобильській АЕС розгортались бурхливо і
все було підпорядковано одному — якнайшвидше організувати спеціальний
зв’язок.
О 7-й годині ранку 26 квітня спецавтомобіль прибув у м. Прип’ять і на-

чальник екіпажу майор Панченко доповів генералу Петрову про готовність
до виконання завдання. До 9.00 необхідно було організувати канали спец-
зв’язку на Київ та Москву, встановити телефонні апарати для членів Урядо-
вої комісії.
На вузлі зв’язку Прип’яті техніки М.Козленко та М.Вершинін на час при-

буття спецстанції вже організували канали на Москву та Київ. Незважаючи
на те, що керівництво міського вузла зв’язку залишило Прип’ять відразу після
вибуху, рядові зв’язківці залишалися на робочих місцях, надаючи всю необ-
хідну допомогу колегам зі спецслужби. Треба віддати належне цим людям,
які самовіддано виконували свої обов’язки. Тільки 28 квітня міській відділ
припинив роботу.
Багато в чому завдяки хисту чергового майора А.Кашуби вдалося органі-

зувати урядовий зв’язок з непідготовленого району, узгодити роботу зв’язківців
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різних відомств. Він, уточнивши схеми, швидко розібрався в обстановці і прий-
няв рішення звільнити для потреб урядового зв’язку один з кабелів між міськко-
мом партії та міським вузлом зв’язку, передавши канали зв’язку безпосеред-
ньо на РРТЦ.
До 9.00 були організовані перші канали урядового зв’язку: три канали на

Москву і два — на Київ. Це дало змогу своєчасно забезпечити зв’язком членів
Урядової комісії, більш ефективно координувати дії підрозділів, що брали участь
у ліквідації наслідків катастрофи.
О 10.00 26 квітня до Прип’яті прибула Урядова комісія УРСР на чолі з секре-

тарем Київського обкому партії В.Маломужем, а близько 16.00 — комісія з
Москви. За списком, складеним генералом Петровим, члени комісій забезпе-
чувалися урядовим зв’язком негайно, по паролю, а решта — згідно з чергою
по замовній системі. Через обмежену кількість каналів та велике число або-
нентів зв’язківці працювали з великою напругою, канали урядового зв’язку
були постійно перевантажені.
Вранці 27 квітня інженер капітан О.Іванніков привіз до Прип’яті ще два

спецапарати для організації додаткових каналів зв’язку, що надало можливість
збільшити число абонентів.

...Більше двох діб перший екіпаж виконував завдання. Пити звичайну воду
з крану і навіть вмиватися нею було суворо заборонено через сильне радіоак-
тивне забруднення. Пили та вмивалися мінеральною водою, якої не вистача-
ло. Вдень 26 квітня екіпаж установив антену радіорухомої системи зв’язку
(РРС) «Роса» на даху міськкому. Під час монтажу йшов рудий дощ, суміш
води та радіоактивного пилу із зруйнованого реактора. Антена була встанов-
лена вчасно, що дало можливість організувати стійкий радіозв’язок з рухо-
мими об’єктами в зоні. Незважаючи на відсутність засобів захисту, екіпаж
виконав поставлене завдання. Співробітники прибули на місце катастрофи в
костюмах і краватках, не маючи приладів для вимірювання рівня радіації, не
отримавши інструкцій щодо правил поведінки на зараженій місцевості...

28 квітня о 14.00 на зміну першому екіпажу до Прип’яті прибули майор
В.Швець, капітан Г.Галілейський, старший лейтенант М.Іваницький та лей-
тенант В.Барановський. У зв’язку з тим, що викиди з реактора тривали і рівень
радіації істотно підвищився, екіпаж 29 квітня згорнув станцію і переїхав до
села Копачі. Які дози радіації отримав перший екіпаж — невідомо. Називалися
різні цифри — від 21 до 70 бер. Але й вони навряд чи відповідають дійсності.
Тільки завдяки методу дезінтоксикаційної терапії (ентеросорбція, гемосорб-
ція), застосованому в ранній післяаварійний період медиками КДБ УРСР, дозове
навантаження було знижене, і люди тоді залишилися живі та зберегли здоров’я.
Третій екіпаж у складі старшого інженера майора М.Тарабанова, капітанів

І.Зуба, А.Кирилюка, В.Мяленка та сержанта С.Гладнєва прибув до села Копачі
30 квітня, а 5 травня зв’язківці слідом за штабом Урядової комісії від’їхали до
Чорнобиля. Там же, ще з 27 квітня, військовослужбовцями батальйону військ
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урядового зв’язку був розгорнутий польовий вузол зв’язку «Ураган». 30 квітня
заступник начальника відділення майор Г.Тукалевський та інженер старший
лейтенант Ю.Батуревич розгорнули лінійну станцію РРС «Роса» в Чорнобилі.
Через значні об’єми інформації, що надходила, 8 травня в будинку міськра-

ди м. Іванкова, а 10 травня — в м. Чорнобилі, були розгорнуті шифроргани із
завданням інформаційного забезпечення Урядової комісії та оперативних
підрозділів КДБ. Було передано і прийнято велику кількість шифротелеграм на
адресу вищого керівництва.
У квітні-травні 1986 року для вирішення практичних питань організації та

забезпечення урядового зв’язку в зону катастрофи неодноразово виїжджали
начальник Управління урядового зв’язку КДБ УРСР Т.Тарієлашвілі, співробіт-
ники управління І.Котельчук, А.Кононов, С.Москальов, М.Лещенко, В.Цука-
нов, В.Гойко, В.Гераскін, М.Мальгінський, І.Толпигін, А.Літовченко, Є.Смо-
лянкін, С.Харченко, П.Бондаренко, П.Белан, Ю.Колосов, В.Какун, В.Наложитий,
М.Бєлоусов, М.Ткаченко, О.Єременко, В.Вовчук та багато інших. Телефоністки
Г.Волкова, Л.Гордєєва, О.Бутунець, З.Волчановська, В.Шатохіна, Л.Русенко
забезпечували з’єднання на комутаторі. Водії В.Постемський, Г.Овчинніков,
Е.Ніцевич, А.Кривушенко, І.Міщенко доставляли особовий склад і апаратуру
зв’язку на об’єкти в зараженій зоні. Всього в організації та забезпеченні урядового
зв’язку з місця чорнобильської катастрофи брало участь понад 200
співробітників урядового зв’язку — офіцери, прапорщики, сержанти,
вільнонаймані працівники.
У Центрі професійного, культурного та патріотичного виховання Служби

безпеки України на мармурі золотими літерами викарбувані імена співробіт-
ників, які за мужність і самовіддані дії при ліквідації аварії на Чорнобильській
АЕС нагороджені урядовими відзнаками. Серед них імена зв’язківців: Пан-
ченка Петра Андрійовича, Бакчижова Віктора Петровича та Литвина Петра
Семеновича.


