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Отримавши спеціальне завдання
керівництва заступник начальника управління карного розшуку МВС УРСР,
майор міліції Кондратьєв Ярослав
Юрійович о 8 год 26 квітня 1986 року уже
під’їздив до Чорнобильської АЕС.
Декількома днями пізніше на передньому склі його автомобіля з’явиться
перепустка у вигляді напису по діагоналі:
«ВСЮДИ», а поки машину з помітними
«міліцейськими» номерами і блимавкою
на капоті й так пропускали без затримок.
Три місяці з 3 травня 1986 року до 31
липня 1986 року Ярослав Юрійович провів, як потім з’ясується, на найпекельнішій передовій ХХ століття. Лише зрідка
він вирішував справи у сфері карного
розшуку. Чим-чим, а делікатністю і співчуттям до чужого горя мародери ніколи
не відрізнялися: злетілися, мов круки на
падаль, ледь запахло найменшим зиском.
Якось недоречно описувати, як ловили злодіїв, які проникали в залишені
квартири, намагалися зняти запчастини з
автомашин, не цуралися брати чужий
одяг, цупили домашню техніку. Бруд, він і
є бруд. Навіщо про нього зайвий раз згадувати?
Про можливі наслідки радіації майор
Я. Ю. Кондратьєв і його товариші мали
певне уявлення вже на другий чи третій
день, насамперед з роз’яснень начальника медичної служби Алли Олександрівни
Захарової. Це вона разом з 24 жінкамимедиками (жодного чоловіка) надавали
медичну допомогу правоохоронцям
Чорнобильського гарнізону, та не лише
їм, а всім, хто звертався за допомогою.
Звісно, Я. Ю. Кондратьєву та його колегам потрібно було мати більш поглиблене
уявлення про наслідки радіаційного
впливу, але хто ж як не вони забезпечать
евакуацію населення забрудненої зони,
простежать за прибуттям і розміщенням
рятувальників і будівельників, організують постійне чергування на об’єктах і

ПАМ’ЯТАЄМО
ВІН ЗАВЖДИ БУВ ОДНИМ ІЗ ПЕРШИХ

шляхах…
Генерал Я. Ю. Кондратьєв не любив
про це згадувати, але відомо, що історії
його хвороб починаються з весни 1986
року, з Чорнобиля. Раніше до лікарів за

власної ініціативи ніколи не звертався.
Очевидці пам’ятають, як обезлюдніли
дороги, що ведуть з Чорнобиля до Києва,
Чернігова і Гомеля, які колись ледь стримували постійну навалу автобусів, легкових і вантажних машин. Рух у цьому
районі був досить пожвавлений, особливо в літній період.
До кінця травня в лісах пожухло
листя. Оголошення про те, що в’їжджати
в ліс і насолоджуватися його дарами тимчасово заборонено, сприймалося людьми
як невдалий жарт. Уже через тиждень
люди, які працювали в зоні, твердо знали,
що тимчасові труднощі триватимуть
мінімум 50 років. На період напіврозпаду
радіоактивних матеріалів. Звісно, до
повного їх розпаду взагалі нікому із
сучасників не дожити.
Як і більшість колег, які працювали у
Чорнобильській зоні, майор Я. Ю.

Кондратьєв про себе піклувався в останню чергу. Ночував у штабі ліквідаторів у
пристосованому під особливі умови
роботи будинку райкому партії. Спав не
на ліжку, а на столі, який вдень викорис-

товувався за прямим призначенням.
Щастям уважалося, якщо в пересувному
пункті, обладнаному для миття, вдавалося змити в’їдливий пил. Зрозуміло, що
ніколи майор на початку черги не опинявся, і частенько холодної води вже не вистачало, а залишалася гаряча, окріп. Це
вже як закон – на навчаннях техніка тилового забезпечення дає збої: у рятувальних
шлюпках на морі не виявляється запасу
прісної води, пожежні гідранти на суші
підключені до проіржавілої магістралі, а
рукави розідрані. Що вже казати, коли це
не навчання, а справжнє лихо? За що не
потягни, усе летить шкереберть…
Проте хтось має зберігати самоконтроль і слідкувати за дотриманням порядку всупереч загальному безладу. Серед
тих, хто взяв головний удар на себе, був і
майор міліції Я. Ю. Кондратьєв. Чого ж
дивуватися, якщо за якихось три місяці
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відрядження надірвав серце…
Маленька деталь. Згідно з інструкцією одяг змінювати потрібно було якнайчастіше, у жодному разі не знімати його
через голову. Відомі всім гімнастерки, що
вірою й правдою служили солдатам усіх
родів військ на минулих війнах, було
замінено одягом на ґудзиках нижче пояса.
Така ідея виникла у намаганнях захистити живу силу від атомної бомби.
Чорнобиль підтвердив, що захід був
більш ніж правильний.
Майор Я. Ю. Кондратьєв наприкінці
відрядження таки змінив костюм і головний убір. А новенький, як чорнобильський раритет, подарував своїм знайомим
на їх настійне прохання. Яким же було
здивування тих знайомих, коли через
тиждень чи два вони піднесли до зовсім
новенької камуфляжної шапочки лічильник Гейгера. Він зашкалив! Майор носив
її не довше тиждень. Можна лише уявити
як фонувала стара.
Коли треба було ступати в пекло, він
попереду торував дорогу для підлеглих.
Що ж стосується прохання розповісти
про епізоди боротьби з невидимим, але
смертельним ворогом, то на це Ярослав
Юрійович відповідав, що «… не гасив із
пожежними полум’я після вибуху, не пробивав тунель разом із шахтарями під
реактором, не зводив над будовою, що
завалилася, захисний саркофаг… І взагалі був зайнятий у зоні рутинною міліцейською роботою. Так що пошукайте для
розповіді про героїчні подвиги кандидатуру більш рельєфну!»
Таким він був… Він ніколи не вихвалявся своїми досягненнями, хоча був
Фахівцем із великої літери. Ми пам’ятаємо його скромним, добрим, порядним,
людиною з великим почуттям відповідальності за доручену йому справу.

ЧОРНОБИЛЬ

Валерій Кур,
ветеран органів
внутрішніх справ

Вже сьогодні минає тридцята річниця
З того дня, як країну охопив тяжкий біль.
Я не знаю як вам, а мені часто сниться
Те поліське містечко, яке звуть Чорнобиль.
Нас тоді серед ночі підняли по тривозі:
Швидкий збір без вагань і прощання наспіх.
Ми не знали, що нас там чекає в дорозі,
Бо секретом була та подія для всіх.
Знали лише одне – просто так не буває
Поспішати вночі у невидиму даль.
Це тепер вже відомо, що у рідному краї
Сталось те непоправне, що принесло печаль.
А тоді ми відчули лише подих печалі,
Яка поруч була як мара уві сні.
Ми відчули її, коли нас зустрічали
Темне місто і ліс весь рудий навесні.
Свій обов’язок – прикладом бути у службі –
Ми пронесли крізь ночі, тривоги і біль.
І ніхто не заплакав, лиш стиснувши зуби
Ми тримали удар, що дзвенів звідусіль.
І коли на дозиметрі стрілка зникала,
Бо зашкалював той апарат і німів,
Ми тоді розуміли: щоб хто не казав нам,
Ми сильніші за те, що створили самі!
Про те знати повинні всі люди планети,
Пам’ятати повинні дорослі й малі,
Що якими б у нас не були прогресивними злети,
Ми повинні схилитись перед силою неньки-Землі.
І нехай у світі більше такого ніколи не буде,
Ну, а те, що було, нехай стане уроком для всіх поколінь.
Я скажу вам сьогодні: прокиньтеся люди
Пробудіться й схиліться до самих колін
Попросіть у Природи пощади для себе,
Попросіть, щоб пробачила нам все Земля,
І не ставте себе вище Сонця і Неба,
Над всім Світом не ставте своє горде «я».
Ми ж – частинка Природи, пам’ятати це треба
Кожен з нас – це піщинка на дні глибини,
І щоб вижить у Світі – нам потрібно звернутись до Неба
Й пригадати, що Природи ми доньки й сини.
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Шановні учасники ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС!

Завжди з особливою повагою ставлюсь до тих, хто сумлінно виконував службові обов’язки в екстремальних умовах під час ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи. Радий можливості засвідчити
свою глибоку шану та щиру подяку за вірність Присязі авторам цього збірника спогадів про ті трагічні дні. Українська
Асоціація «Чорнобиль» органів та військ
МВС на звітно-виборній конференції підтримала ініціативу Ради Асоціації
«Чорнобиль» Національної академії внутрішніх справ підготувати таке видання.
Адже подвиг майже
33 тисяч працівників органів внутрішніх справ, пожежних, військовослужбовців внутрішніх військ, медичних працівників та інших службовців МВС України,
які
брали
участь
у
ліквідації
Чорнобильської катастрофи, немає забуття і неодноразово відмічався керівництвом
держави.
За виявлену мужність під час ліквідації
наслідків аварії
3 пожежних удостоєні звання Героя
Радянського Союзу,
4 – звання Героя України, 742 працівники нагороджені державними нагородами СРСР та України.
Цю жахливу подію ніхто не має права забувати допоки людство не навчиться
безпечно користуватися атомною енергією. Така аварія повинна стати важливим
уроком-попередженням для майбутніх поколінь: чим більше людей буде говорити
про причини й наслідки Чорнобильської трагедії, тим більше гарантії, що подібне
ніколи не повториться.
Символічно, що книга спогадів чорнобильців Національної академії внутрішніх справ виходить в особливий час – напередодні 30 річниці Чорнобильської трагедії, коли Президент України Петро Порошенко своїм Указом оголосив 2016 рік
– Роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
і пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи.
Це час особливих заходів, пов’язаних із вшануванням чорнобильців-ліквідаторів та пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи. У своєму Указі Президент
України зобов’язав Кабінет Міністрів України, обласні та Київську міську державну адміністрацію за участі громадських організацій постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС розробити заходи щодо поліпшення умов соціального
захисту чорнобильців.
Українська Асоціація «Чорнобиль» органів та військ МВС внесла до Кабінету
Міністрів України низку конкретних пропозицій щодо правового та соціального
захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Нашим гаслом цього року будуть слова «Вшановуємо. Пам’ятаємо» задля посилення уваги
суспільства та світової спільноти до проблем подолання наслідків цієї техногенної
катастрофи.
Закликаю всіх чорнобильців-ліквідаторів пригадати ті трагічні дні вашої участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і обов’язково знайти можливість поділитися своїми спогадами з молоддю в колективах, котрих ви працюєте чи працювали. Ваша розповідь про подвиг ліквідаторів має бути застереженням
для майбутніх поколінь, щоб подібне ніколи не повторилось.
Ми зобов’язані пам’ятати про тих Героїв, котрих сьогодні з нами немає, котрі
віддали своє життя за спасіння інших.
Упевнений, що спогади учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, які навчались, працювали або нині працюють у Національній академії внутрішніх справ, будуть використовуватися професорсько-викладацьким складом у
навчально-виховному процесі слухачів, курсантів, студентів та ліцеїстів академії.

Дурдинець В. В., голова Української асоціації
«Чорнобиль» органів та військ МВС

Видається з березня 2000 року

Шановні друзі!

Звертаюся до вас і всіх читачів як безпосередній учасник тих жахливих подій.
Час невпинно віддаляє від нас страшну дату аварії на Чорнобильській
АЕС – 26 квітня
1986 року.
Ми часто згадуємо вислів «велике
(у тому числі й усе
зле) бачиться на
відстані».
Тому
закономірно, що
рада Асоціації
«Чорнобиль»
Національної академії внутрішніх
справ у межах заходів із нагоди відзначення 30-ї річниці
тієї великої трагедії
публікує спогади учасників її ліквідації.
Символічно, що це видання виходить саме поточного року, який
Указом Президента України проголошений Роком вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв
Чорнобильської катастрофи.
Безпосередня й активна участь 12 працівників та
239 слухачів КВШ МВС СРСР (нині – Національної академії внутрішніх справ), а також 25 працівників та 192 курсантів навчального центру
УВС Київського міськвиконкому в ліквідації наслідків тієї катастрофи
світового масштабу – окрема сторінка, що назавжди закарбована в історії нашого славетного навчального закладу. Свідченням бережливого
ставлення до тих подій є численні світлини та томи безцінних архівних
матеріалів, що зберігаються в академії.
Сьогодні, у непростий для нашої країни час, усі ми повинні докласти
максимум зусиль задля підтримки тих, хто в лиху годину, не задумуючись ані на хвилину, ризикуючи власним життям, став на заваді невидимому атомному злу.
За 30 років, що минули після катастрофи тисячоліття, з числа чорнобильців в академії навчались близько 400 та працювали 190 осіб – учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Приємно відзначити, що 44 з них продовжують зміцнювати освітянську ниву рідного
закладу. Водночас понад сорока осіб серед нас, на жаль, уже немає.
Світла їм пам’ять…
Пишаюся тим, що в колективі молодому поколінню передають свій
багатий (не для всіх, на жаль, належно оцінений) досвід чорнобильці, як
працюючі, так і пенсіонери. Багато з них утратили найцінніше в житті –
здоров’я. Проте вони й зараз знаходять сили, аби їх знання стали надбанням майбутніх вартових правопорядку, слугували надійним підґрунтям у
становленні та патріотичному вихованні нової генерації Національної
поліції України.
У ці дні скорботи вкотре схиляю голову перед тими, хто пішов у вічність, залишившись у пам’яті нащадків ознакою самовідданого служіння
Батьківщині.
Упевнений, що приклади героїзму, сумлінного несення служби в
екстремальних умовах та самовідданості учасників ліквідації наслідків
аварії і надалі сіятимуть добрі зерна відваги, патріотизму та сміливості в
серцях слухачів, курсантів, студентів і ліцеїстів нашого навчального
закладу.
Низький уклін вам, ліквідатори, за приборкання стихії, урятовані
життя й збереження цілого континенту на планеті. Дзвони Чорнобиля не
змовкнуть ніколи!
Миру вам і вашим родинам, Божої благодаті, міцного здоров’я,
добробуту, спокою та довгих років життя!

Чернєй В. В., ректор
Національної академії внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор
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Навчально-виховний
процес
у
Київській вищій школі МВС СРСР ім. Ф.
Е. Дзержинського КВШ був тісно
пов’язаний із практичною діяльністю.
Слухачі разом із викладачами планово
несли службу з охорони громадського
порядку в м. Києві під час святкування
Нового року, у дні основних свят тогочасної держави – помпезних парадів трудящих 1 травня та 7 жовтня, під час проведення Ігор доброї волі в Москві, а з
початком перебудови вже з’явилася позапланова практика, – з 1 вересня до грудня
1988 року, під час Карабаського конфлікту, участь у якому вважалася миротворчою місією, та землетрусу в Спітаку.
Участь слухачів КВШ в охороні громадського порядку на зазначених та інших
подібних заходах, як правило, була прогнозована, розглядалась на лекціях і семінарських заняттях, на періодичних
навчаннях і зборах по тривозі. Але в жодних підручниках із безпеки життєдіяльності чи цивільної оборони не було
передбачено відповідних заходів, і не
кожен учений міг змоделювати дії всіх
спеціальних служб, зокрема міліції, на
випадок найбільшої у світі техногенної
катастрофи,
яка
сталася
на
Чорнобильській АЕС. Це було неймовірне випробовування вогнеборців – пожежників, фахівців – атомників, будівельників, шахтарів, медиків, працівників ОВС
«партизанів» і спеціалістів інших професій – на виживання європейської частини
світу. Про наслідки Чорнобильської трагедії, які настали і які могли бути, ми вже
сьогодні знаємо, а тоді ще була спроба
державного керівництва СРСР не розголошувати інформацію про цю катастрофу, засекретити матеріали, зробити державну таємницю, аби не спричинити
паніки. І ми, нічого не знаючи, їхали в
автобусах до місця цієї катастрофи.
І ось 26 квітня 1986 року – теплий
сонячний день, субота, близько 16 год
оголошено збір слухачів 1–3 курсів по
тривозі.
Керівництву 1–2 курсів Федченку
С.А. та Середі В.Г.було доручено підготувати списки слухачів, які прибули по тривозі та які за станом здоров’я можуть виїхати на виконання специфічних завдань з
охорони громадського порядку в м.
Прип’ять.
На той час у КВШ навчалися слухачі
практично з усіх 15 союзних республік.
Це були люди, які відслужили в Збройних
Силах, закінчили середню спеціальну
школу міліції, пропрацювали в правоохоронних органах не менше трьох років, як
правило, були членами партії чи комсомольцями і направлялись на навчання
комплектуючими органами як такі, що
перебували в резерві для призначення на
керівні посади в ОВС. Їхній середній вік
– близько 30 років, серед яких 10–15 %
були вже одружені, виховували дітей,
сімейні – винаймали квартири в Києві та
області.
Близько 23 год 30 хв колона автобусів
прибула до місця тимчасової дислокації
біля села Корогод, що знаходилося за 10
км до м. Прип’ять. Після проведення
інструктажу з командирами навчальних
груп 27 квітня члени штабу зведеного
загону відбули на 2 год в м. Прип’ять для
участі в нараді в оперативному штабі
МВС УРСР, розташованому в приміщенні Прип’ятського райвідділу внутрішніх
справ. Нараду проводили керівники оперативного штабу В. В. Дурдинець, В. М.
Корнійчук, Ю. А. Вожкін та інші керівники МВС СРСР та МВС УРСР. Тут ми
вперше почули правду і про пожежу, і про
вибух на 4 реакторі, і про витік радіації, і
про страшну небезпеку, яка може статися,
якщо своєчасно не вдасться загасити
пожежу. Кожен із нас на якусь мить відразу ж подумав про те, що, перебуваючи

тут, має зробити усе можливе, щоб захистити своїх рідних і близьких. З цією думкою працював увесь особовий склад зведеного загону. Усі три дні й три ночі, які
довелося нам провести в зоні підвищеної
радіації, ми свого ворога не бачили, але
постійно відчували його запах і присмак.
На одному з перших засідань штабу
зведеного загону полковник внутрішньої
служби П. І. Тищенко поставив конкретні
завдання кожному членові штабу. Окрім
своїх безпосередніх обов’язків у межах
обійманих посад, кожен із нас був
зобов’язаний супроводжувати наряд слухачів до м. Прип’ять, здійснювати розстановку на відповідні об’єкти, доповідати
про зміну попередніх слухачів у
Центральний штаб МВС і протягом чотирьох годин здійснювати перевірку несення служби з метою контролю за станом
здоров’я слухачів. Через кожні чотири
години на пости заступали інші слухачі.
Командири навчальних груп і керівництво курсів здійснювало чіткий облік
несення ними служби на конкретних
ділянках.
Кожен із нас, членів оперативного
штабу КВШ, постійно спілкувався зі слухачами, ми мобілізовували себе та наці-

щає організм – червоне вино «Каберне».
До речі, отримавши короткострокову відпустку, він привіз зі своєї батьківщини –
Молдавії – десяток каністр домашнього
«Каберне», чим ми з задоволенням лікувались аж поки в липні поїхали до
Москви для забезпечення охорони громадського порядку на Іграх доброї волі.
Там ми пили абрикосові соки з Фінляндії
та їли, як сподіваємось, екологічно чисті
продукти.
Завдяки вмілому керівництву досвідченого, талановитого полковника внутрішньої служби П. І. Тищенка було досягнуто злагоджену роботу керівництва
штабу зведеного загону. Кожен із 10 співробітників школи постійно перебував на
об’єктах несення служби. Разом зі слухачами ми дискутували, відповідали на їхні
непрості запитання, постійно підтримували морально-психологічний клімат у
колективах груп.
Питання виникали різні, на деякі з
них відповідей не було. Ми бачили, як із
вертольотів скидали на реактор пісок чи
воду, і нам здавалось, що все робиться
непрофесійно, адже відчутних результатів це не давало, пісок не долітав до реактора. Щось було не так, а як треба – ніхто

лювали кожного з них на виконання
поставлених завдань. І головне, що нам
допомагало чесно спілкуватися зі слухачами, це те, що ми несли службу разом із
ними на тих же постах. Надійною опорою в такому відвертому спілкуванні
були командири, партгрупорги та комсорги навчальних груп.
Слід зазначити, що після першої доби
служби після евакуації населення
Прип’яті до командирів підрозділів почали звертатися слухачі зі скаргами на
головні болі, нудоту тощо. Повторно на
службу їх відправляли тільки після огляду лікаря та за їхньою особистою згодою.
Оскільки наслідки вибуху на четвертому
реакторі тримались у суворій таємниці,
та й, напевно, їх ніхто в перші дні й не
знав, то, звісно, ніяких профілактичних
чи лікувальних препаратів у нас не було.
28 квітня у другій половині дня наш лікар
В. С. Кальницький отримав йод і якісь
таблетки від медичного працівника військової частини внутрішніх військ, які
щойно прибули та розмістились неподалік від місця нашого зведеного загону.
Відразу ж весь особовий склад загону
прийняв надані профілактичні препарати,
за що були вдячні нашому лікарю.
Упевнений, що прийом цих ліків певною
мірою застеріг і зміцнив наш організм і
психологічний стан проти чорнобильського синдрому. А після повернення в м.
Київ тільки 25 офіцерів потрапили на стаціонарне лікування, решта, після відповідних обстежень, лікувалась амбулаторно. Однак, найефективніші ліки порекомендував нам командир 210-ї навчальної
групи капітан міліції Валерій Войку, котрий служив на підводному човні та вже
на собі випробував, що найкраще прочи-

не знав. Були досить конкретні запитання
й до начальника кафедри військово-службової та фізичної підготовки полковника
внутрішньої служби В. С. Білоуська.
Чому, наприклад, ми виїхали на боротьбу
з радіацією без відповідних засобів
захисту та безпеки? Але всі подібні запитання були скоріш риторичними, мали
носили творчий науковий характер. Усі
вкотре переконувались, що до таких
катаклізмів, техногенних аварій ми не
готові навіть теоретично, не кажучи вже
про практичні навички.
Водночас керівництво МВС УРСР на
чолі з міністром внутрішніх справ генерал-полковником міліції І. Д. Гладушем
бездоганно організувало та провело евакуацію населення. І, звичайно, найщиріших слів подяки заслужили пожежники,
котрі зробили все необхідне, щоб урятувати світ від ядерної катастрофи, адже
поруч було розташовано ще три реактори...
Честь і хвала всім ліквідаторам, адже
завдяки їхній мужності, героїзму, патріотизму та професіоналізму практично за 8
місяців вдалося приборкати «мирний»
атом і побудувати першу чергу саркофага
над реактором.
Близько 21 год 29 квітня надійшла
команда збиратися та повертатись у м.
Київ. На зміну нашому зведеному загону
прибув полк хімічної розвідки, в особового складу якого були і дозиметри для
визначення рівня радіації, і необхідні для
профілактики та лікування препарати.
З одного боку, нам було приємно, що
прибула зміна, бо за три дні й три ночі
перебування в зоні зараження, «відпочинку» в автобусах особовий склад фізично
був зморений. Крім того, ми знали, що за

квітень 2016 р.

нас хвилюються наші рідні й близькі, про
яких ми теж нічого не знали. З іншого
боку, у кожного з нас залишилось відчуття невиконаної роботи, адже реактор
зруйнований, і рівень радіації збільшується. Тому коли МВС УРСР через кілька
днів оголосило, що в Чорнобильську зону
повторно будуть направлятись тільки
добровольці з начальником курсу С. А.
Федченком, ми першими написали
рапорти з проханням відправити нас на
виконання завдань, пов’язаних із ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС. Того ж дня практично всі слухачі 2го курсу написали ідентичні рапорти,
окрім тих, котрі потрапили до лікарні. Усі
рапорти були передані полковнику внутрішньої служби П. І. Тищенку. Через тиждень нам повідомили, що в МВС прийнято рішення не направляти повторно тих,
хто перебував в Чорнобилі в перші дні.
Слухачі 2-го курсу через рік, а 1-го
через два роки, котрі брали участь у ліквідації
наслідків
аварії
на
Чорнобильській АЕС, успішно склали
державні екзамени і отримали дипломи
про вищу юридичну освіту. Уважаю, що
дипломи чорнобильців були освячені вогнем «мирного» атома.
Зустріч випускників-чорнобильців
КВШ 1987 р. випуску. Шостий зліва в
другому ряду – наш командир П. І.
Тищенко
Пишаюся тим, що мені пощастило
нести службу з охорони громадського
порядку в м. Прип’ять разом із найкращими офіцерами, – працівниками та слухачами КВШ, які в ті дні були на передній лінії фронту боротьби з «мирним»
атомом. Із більшістю з них часто спілкуємось і зараз на традиційних зустрічах
випускників або в приватних зустрічах,
радий кожному їхньому досягненню в
роботі та успіху в особистому житті.
Особливе задоволення отримую від
спілкування з начальниками курсів С. А.
Федченком, В. Г. Середою, заступником
секретаря парткому КВШ В. В.
Свистуновим, старшим інспектором відділу мобілізаційної роботи та цивільної
оборони В. Г. Рудьом, з котрим, до речі,
раніше працював в управлінні карного
розшуку м. Києва, та слухачами
Григорієм
Шевченком,
Артуром
Манасяном, Євгенієм Рябчичем, Петром
Михаловим, Михайлом Кельманом,
Олександром
Колбом,
Михайлом
Крульом, Анатолієм Колодієм, Василем
Бангровичем,
Петром
Павленком,
Віктором Чепаком, Василем Осечкіним,
Віктором
Цимбалюком,
Миколою
Брижаченком, Миколою Єфіменком,
Петром Юрченком та багатьма іншими.
Більшість із них працювали та працюють
на відповідальних посадах в органах
внутрішніх справ, і особливо приємно,
що троє чорнобильців – випускників
КВШ стали докторами юридичних наук –
А. М. Колодій, О. Г. Колб і М. С. Кельман.
На жаль, серед тисячі померлих ліквідаторів, чотирьох із постійного складу,
які були в ті дні з нами, сьогодні немає
серед живих –П. І. Тищенка, В. С.
Білоуська, М. О. Поповічева та Сазонова
І. В. та ще 38 колишніх працівників академії: Віталій Миколайович Артамонов,
Віктор Васильович Артемов, Володимир
Іванович Базалей, Володимир Павлович
Балабан,
Анатолій
Петрович
Бобровський, Світлана Михайлівна
Бовсуновська, Василь Олексійович
Бойчас, Ілля Ілліч Вакко, Станіслав
Адамович
Войцехівський,
Леонід
Микитович Євтушенко, Олександр
Іванович Ємець, Анатолій Іванович
Єсько, Віталій Федорович Захаров,
Микола Іванович Здрилько, Петро
Саввич Калашник, Микола Семенович
Кобець, Микола Володимирович Козій,
Ярослав
Юрійович прод. на стор.3

квітень 2016 р.

спеціальна техніка, яким
більше не судилося служити у пожежній
охороні. Радіація зробила свою «чорну»
справу.
У місті Чорнобилі залишилися чергувати чотири відділення, чисельністю 27
чоловік. Серед них було 2 жінки – Надія
Дяченко та Ганна Степанова. Вони не
залишили пульт зв’язку.
У травні, коли буяли наповнені соком
землі трави, а крони дерев тягнулися до
сонця, здавалося, що всепереможну ходу
життя не спинити нічим. Поруч із нашим
тимчасовим містечком була чудова галявина, де ми влаштовували футбольні
товариські зустрічі.
3 травня нам на заміну прибули
пожежники з Чернігівської області.
Особовий склад цього підрозділу був
добре підготовлений, мав індивідуальні
засоби захисту, чого, на жаль, у нас не
було.
До Києва ми поверталися через

початок на стор.6

«У відрядження зголосився поїхати
добровольцем, був призначений командиром 1-го загону, що виконував завдання з
організації та забезпечення евакуації
населення з м. Прип’ять.
Зведений загін очолював заступник
начальника навчального центру зі
стройової частини майор міліції Микола
Леонтійович Степаненко. Серед командно-викладацького складу загону були
Віталій Авілов, Василь Бурдик, Валерій
Воловіченко, Євген Гнутов, Леонід
Добаш, Олександр Ємець, Олександр
Мед, Петро Калашнік, Володимир
Кожухар, Петро Орел, Володимир Рехта,
Леонід
Стаховський,
Володимир
Філенюк,
Олександр
Хижний,
Володимир Черней, Борис Шевченко. З
числа слухачів пам’ятаю, на жаль, небагатьох – Володимир Шах та Володимир
Тігонен із Криму, В’ячеслав Корженко з
Черкас, Олександр Бутенко з Миколаєва,
Геннадій Корнєв, здається, із Сумщини,
Григорій
Коновалов,
Юрій
Малиновський…
Усі офіцери командно-викладацького
складу загону працювали відповідально й
самовіддано. Для нас, командирів і
викладачів навчального центру, було нормою й справою честі слугувати взірцем
для наших слухачів – молодих працівників міліції. Тому ми нарівні з ними несли
службу й переживали побутові негаразди,
а в складні моменти особистим прикладом, наскільки вистачало сил, підтримували, заспокоювали підлеглих. Так,
наприклад, уже протягом першої доби
відрядження зіткнулися з проблемою: де і
як нагодувати особовий склад загону? Усі
офіцери УЦ «скинулися» кишеньковими
грошима, спровадивши до Чорнобиля
«десант» у складі В. Воловіченка, В.
Чернєя та В. Шиловцева (прошу вибачити, якщо не назвав ще когось з колег!), які
вирішили питання позмінного годування
наших людей у місцевому ресторані.
Також у перші півтори-дві доби на всіх
слухачів загону не вистачало засобів
індивідуального захисту, індивідуальних
дозиметрів – тож офіцери командновикладацького складу одностайно прийняли рішення також не користуватися
ними. На другу-третю добу відрядження,
коли в певної частини особового складу
погіршилось самопочуття, почалися
негативні прояви впливу радіації, серед
слухачів виникли й почали поширюватись панічні настрої. Саме чесність, особистий приклад командирів і викладачів
зумовили довіру з боку особового складу,
швидко заспокоїли людей, дозволили
спокійно та ефективно виконати всі
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Іванківську районну лікарню, де кожного
обстежили. Техніка також поверталася до
місця постійної дислокації, але її завернули назад у зону через значний рівень
забрудненості. Наступного дня всі вже
були на службі. Ми днювали й ночували
на робочих місцях – Управління на
Подолі стало для нас другою домівкою.
На превеликий жаль, хвороба надовго
вивела із рядів практично всіх керівників
УПО, тому на допомогу прибули представники з Донецької, Дніпропетровської
та Львівської областей.
Є просто біль і просто біда, перебороти які можна лише мужністю, розділити,
як особисте, кровне, і подолати загальне
горе. З великою тугою ми переживали
смерть наших колег – Віктора Кібенка,
Володимира Правика, Миколи Ващука,
Володимира Тишури, Василя Ігнатенка
та Миколи Титенка. Я особисто добре
знав Вітю Кибенка та Васю Ігнатенка.
Ще взимку перед аварією виїжджав у від-

рядження до міста Прип’яті. Хлопці із
СВПЧ-6, яку очолював молодий здібний
організатор О. Єфименко, любили спорт.
У 20-градусний мороз ми виходили на
майданчик біля депо і грали у футбол.
Вітя Кибенок був душею колективу.
Так уже розпорядилася доля, що мені
довелося стояти біля витоків створення
пожежної охорони в новому місті енергетиків – Славутичі. Разом з полковником
В. Трипутіним, підполковником М.
Куппою та майором М. Шкарабурою прибули в село Неданчичі Ріпкинського
району на Чернігівщині, де тільки-но
готувалися до будівництва нового міста.
В. В. Трипутін поставив завдання – організувати в селі підрозділ пожежної охорони. Довелося все розпочинати з нуля.
Варто подякувати за допомогу керівництву місцевого господарства. Нам було
виділено автоцистерну підвищеної прохідності, а під депо – гараж для службових автомобілів господарства. Із

службові завдання.
Теплі спогади залишили місцеві люди
– вони, як завжди вчасно й безкорисно,
підставили надійне плече народної допомоги. Першого дня перебування в
Чорнобильській зоні загін шукав безпечного місця для розташування. Спочатку
планували розбити табір у лісопосадці
вздовж шляху
«Чорнобиль –
Прип’ять». Але
намічена лісопосадка опинилася під траєкторією бойового
розвороту вертольотів,
які
зранку почали
бомбарду ват и
аварійний реактор сумішшю
піску, мішків із
бором та свинцю. Цей «набірчик» завантажувався в авіаційні
парашути та за
допомогою
тросу, затиснутого стулками
нижнього люку,
підвішувалася
до вертольоту. З
деяких машин
під час розвороту троси висмикувались і
весь уміст парашутів сипався на лісопосадку. Чудом вдалося уникнути неприємностей. Від ідеї розміщення в посадці
вимушені були відмовитися. Почали
радитись, як бути далі. Раптом підійшов
літній чоловік із колодками воєнних нагород на піджаку та без нашивок на рукавах. «Хлопці, ідіть-но, я вам покажу
місце, де можна розташуватися!» І одвів
нас до подвір’я будівлі районної станції
сільхозтехніки. Так наш загін набув прихисток на час відрядження. Потім цей же
чоловік і дві місцеві жінки притягли
молочний бідон із гарячим кулішем,
показали розташування піонерського
табору, з якого ми змогли взяти в користування матраци та ковдри, щоб хоч трохи
організувати побут особового складу.
У таборі було налагоджено гарнізонну
службу. Тут випускали бойові листки та
стінгазети, з особовим складом проводили заняття й навіть спортивні заходи.
Пам’ятаю, як, здається, на другий
день, начальник навчального центру М.
Т. Михайлюк, замполіт А. М. Супрун та

завгосп М. В. Кобець привезли нам із
«дому» гарячу їжу, спортивний інвентар.
Був проведений футбольний турнір.
На жаль, лише згодом ми почали розуміти, які загрози приховує «мирний
атом». Тоді ж, на території сільгосптехніки, розташованої від зруйнованого реактору на прямій відстані у 4–6 км, ми всі
почували себе
доволі безпечно,
багато часу проводили просто
н е б а .
Санітарно-гігієнічні
умови
були складними
(складнощі були
з водою, не вистачало умивальників,
туалетів…).
М е д и ч н у,
точніше здебільшого (за відсутності відповідних медичних
засобів) психологічну,
підтримку наших
людей здійснювала красива й
відважна жінкафел ь дш ер
середнього віку
(на жаль, не пригадую її ім’я та прізвище,
але здається вона з поліклініки УВС на
вул. Мануїльського), яка, наче матір або
старша сестра, цілодобово опікувалась
усіма, хто тоді занедужав.
До місця несення служби в м.
Прип’ять пересувалися своїм службовим
автобусом. Завдання отримували на розводі у місцевому райвідділі міліції.
Характер завдань був різний: наприклад,
брали під охорону державні установи та
підприємства, патрулювали вулиці міста,
здійснювали поквартирний обхід помешкань із метою інформування жителів про
евакуацію та виявлення тих, хто через
вік, хворобливий стан або інвалідність не
в змозі самостійно евакуюватись і потребують допомоги. Під час проведення евакуації регулювали посадку людей до
автобусів, фізично допомагали інвалідам,
літнім людям, сім’ям із дітьми та всім,
хто потребував такої допомоги. Після
завершення евакуації брали під охорону
житлові будинки, патрулювали вулиці
міста.
Незабутніми залишилися ті моторош-

Горджуся побратимами-чорнобильцями

7 стор.

Неданчичів і сусідніх населених пунктів
відбирали людей на роботу в пожежну
частину. Прибувши через деякий час до с.
Неданчичі, В. Трипутін на капоті автомобіля підписав наказ про призначення
начальника частини і її перших працівників. Відтоді і розпочалася діяльність
ППЧ-7, яка згодом була реорганізована в
СДПЧ-15 по охороні міста Славутича.
Багато чого змінилося довкола і в
самих нас. Проте пам’ять знову і знову
повертає у ті багатостраждальні, тривожні дні. Видно, судився нам їхній довічний
полон. Спливатимуть роки, але в пам’яті
кожного назавжди залишаться свіжим
рубцем спогади про чорнобильський апокаліпсис і ми ще не раз у думках будемо
повертатися до подій весни 1986 року.

Василь Кобко,
Директор юридичного ліцею
імені Ярослава Кондратьєва

ні сюрреалістичні відчуття, що виникли,
коли з міста надвечір вивезли людей. На
тлі багряного заходу сонця запанувала
неприродна тиша – ні звуків міста, ні
людських голосів. Кожен крок відбивається як постріл. Тільки умить здичавілі
й перелякані коти сахаються пустими
вулицями та подвір’ями. Сонце сідає,
темніє, а у вікнах не спалахують домашні
вогні, не вмикається вуличне освітлення.
Тільки десь нагорі тріпочуть під вітром
забуті рушники чи простирадла, та, наче
набат, б’ється-дзвенить незачинена стулка вікна…
У ніч на 30 квітня 1986 року наш загін
було виведено із зони ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС. Десь під Іванковим
нас довго й багаторазово намагалися
«відмити» від радіаційного бруду в спеціально обладнаних палатках. На виході з
палаток стояли дозиметристи з приладами й давали добро на вихід тим, хто не
«дзвонить». Тих, хто виходив, переодягли
в бувший у вжитку, але чистий бавовняний одяг. Мені й ще декільком офіцерам,
яких завертали сім-вісім разів на помивку, чистого одягу вже не вистачило – так і
їхали додому у формі, у якій несли службу в Прип’яті (пізніше здали її на утилізацію до спецсховища).
Таким запам’яталось відрядження у
Чорнобильську зону. Як ми тепер знаємо,
аварія на Чорнобильській АЕС значною
мірою зумовила кардинальні системні
зміни в суспільному житті нашої країни.
Вона також спричинила не найкращі
зміни в нашому особистому житті.
«Мирний атом» підірвав здоров’я більшості з нас й, на жаль, забирає життя ліквідаторів. Вічна пам’ять слухачам, викладачам і командирам навчального центру,
Української академії внутрішніх справ,
які, не жалкуючи себе, з честю виконали
професійний
та
громадянський
обов’язок! Щира подяка нашим колегамліквідаторам, які, незважаючи на проблеми зі здоров’ям, продовжують служити
людям, передають власні знання та
досвід молодим.
Велика
вдячність
Володимиру
Степановичу Зайцю, Світлані Миколаївні
Кутєповій та Володимиру Васильовичу
Чернєю, які спромоглись ініціювати й
реалізувати книгу спогадів “Чорнобиль:
іспит на мужність”. Впевнений, що це
видання дасть змогу матеріалізувати
пам’ять про один із численних буденних
подвигів працівників київської міліції,
про гідну сторінку історії Національної
академії внутрішніх справ.

Володимир Шиловцев
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А я мав можливість на один
день побачити сина та дружину.
Чорна субота 26 квітня 1986 року,
ранок. Аварія на електростанції.
Особовий склад навчального центру було
зібрано за тривогою. Випереджаючи
довжелезні колони порожніх автобусів і
пожежних машин, ми прибули до дорожнього знака «Прип’ять». Надійшов наказ
розміститись для відпочинку в приміщеннях «Сільгосптехніки» на краю
Чорнобиля: офіцери – у адмінкабінетах,
курсанти – в навчальних класах. Але
Володимира Чернєя завжди можна було
побачити в автобусі поряд із його водієм,
вони незмінно перевозили майже всі чергові зміни патрульних. Там, у м.
Прип’ять, офіцер проводив інструктаж,
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Інститут МВС на «Червоному хуторі»
в 1986 році був «Інститутом підвищення
кваліфікації співробітників ГУВП МВС
СРСР». 26 квітня 1986 року о 4 год 35 хв
особовий склад було піднято по тривозі.
Я, В. І. Грищенко, як проректор зі
стройової частини, відповідно до розпорядження ректора Інституту, вишикував
особовий склад та слухачів (а їх для підвищення кваліфікації прибуло 460 осіб).
Ректор
інституту
Веніамін
Георгійович Барташевич повідомив про
трагедію на Чорнобильській АЕС та про
передачу особового складу інституту й
слухачів в якості оперативного резерву
міністрові МВС України.
Зведений загін було сформовано в
складі 350 осіб (336 слухачів та 14 викладачів).
Командиром загону було призначено
полковника
Анатолія
Семеновича
Котенка – начальника факультету внутрішніх військ. Його заступниками були:
із тилового забезпечення – полковник
внутрішньої служби М. В. Пархута; й
виховної роботи – полковник внутрішньої служби В. М. Любченко; з питань
служби – полковник внутрішньої служби
В. І. Грищенко.
27 квітня 1986 року о 8 год ранку зведений загін прибув до Чорнобиля, де
тимчасово розмістився на території піонерського санаторію «Ізумрудний».
Командир загону із заступником М. В.
Пахутою відправились у штаб керівництва діяльністю з усунення наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС: командир загону – щоб доповісти про прибуття та вияснити, які завдання будемо виконувати, як
туди доставляти особовий склад та де
будемо розташовані, а заступник – дізнатися, як буде вирішено питання забезпечення продуктами та приймання їжі.
На той час особовий склад загону відпочивав. Сонечко, зелена травичка.
Благодать.
Я попросив нашого «дозиметриста» –
співробітника служби тилу Інституту
капітана внутрішньої служби Посмітного
зробити контрольну перевірку рівня
радіації. Останній виконав моє прохання
і доповів, що на цій місцевості рівень
радіації становить чотири рентгени.
Миттєво рацією доповіли командирові
загону, а він – начальнику оперативного
штабу генерал-полковнику В. В.

“НАША АКАДЕМІЯ”, № 2 (117)

здійснював перевірку несення служби,
змінював патрулі та повертав людей на
відпочинок. І той суворий та принциповий старший лейтенант, який зазвичай не
всім подобався, зустрічі з яким уникали,
ураз став величезним авторитетом, бо
жодним чином не ухилявся від поїздок
туди, до помираючого міста. Дорогою він
намагався знайти слова переконливості в
необхідності нашої служби там, у місті,
яке накривала радіаційна хмара. Він раптом став для всіх просто старшим товаришем, та все ж командиром. Він власне
жив у салоні автобуса, який потім і залишили в Прип’яті через надлишок опромінення. Тоді до Володимира Васильовича
курсанти виявили найвищий рівень поваги. Про справжню офіцерську та коман-

дирську натуру, що спостерігалась у критичній та складній обстановці, говорили
всі, хто знав справжню армійську службу.
Особливою повагою В. В. Чернєй став
користуватися серед курсантів, які
пройшли Афганістан, і знали ціну справжнім командирам, котрі проявляли турботу за кожним підлеглим. Але захоплення
те було лише між собою, адже навіть у
тих рівних для всіх умовах служби встановлювати панібратські стосунки з ним
ніхто й не наважувався.
Минуло 30 років... Поринаючи в спогади про ті дні, серед прізвищ офіцерів і
командирів серед перших, поряд із майором Рехтою, згадую прізвище Чернєя –
людини, яку постійно пам’ятав, коли
виникали життєві та службові питання,

Дурдинцю. Загін терміново перевезли до
школи Залісся. Це була наша база на весь
час перебування в зоні.
Нам повідомили, що до ліквідації
наслідків аварії залучено понад 900 тис.
осіб фахівців різних професій, серед яких
690 тис. – представники особового складу силових структур. До того ж, у зоні
аварії перебували 33 тис. осіб особового
складу МВС та Внутрішніх військ. Із них
понад 11 тис. пішли з життя, зокрема
наші товариші: Веніамін Григорович
Барташевич, який щодня приїздить до

струснуло, перекосило, воно застрягло і, з
божої доброї волі, не виконало свого призначення. Комусь дуже вченому хотілося
скоригувати рішення всевишнього.
Здвинути з місця покривало реактора за
допомогою ваги піску та гравію з гарячим бітумом скинутих із вертольотів.
Дякувати Богові, цього не сталося. У ніч
на 2 травня хтось із учених додумався,
що під четвертим реактором накопичилася значна кількість «важкої води», яка за
своєю вибуховою енергією перевищувала
в декілька десятків разів енергію бомб,

ОПЕРАТИВНИЙ РЕ ЗЕРВ

Чорнобиля, відвідував місця, де працював особовий склад загону, цікавився
настроями та забезпеченням усім необхідним; Михайло Васильович Пархута,
Борис Абрамович Бас, Володимир
Миколайович Хіонін та Володимир
Миколайович Орленко.
Особовий склад зведеного загону
виконував різні завдання:
–
обладнували ПУСО на всіх виїздах і в’їздах у зону відчуження.
Санітарну обробку проходили 100 % тих,
хто виїжджав із зони;
–
завантажували вертольоти піском та гравієм із гарячим бітумом. Ця
робота з’явилась унаслідок того, що не
спрацювало покриття, яке за технологією
конструкції, на випадок аварії, повинно
було накрити, іншими словами, похоронити аварійний реактор і зняти проблему.
Водночас, як говорив свого часу відомий
усім Черномирдін, конструктори думали
– як краще, а вийшло – як завжди.
Покриття під час вибуху, мабуть, добре

скинутих американцями на Хіросіму й
Нагасакі. Не тяжко здогадатися, що могло
статися з Україною, Білорусією та частиною Росії, якби покриття виконало свою
функцію й утопило реактор. Хвала тобі,
Боже, що не допустив цього! Уранці 2
травня прибули фахівці, які цього ж дня
відвели «важку воду», скинувши її в
річку Прип’ять;
–
установлювали межі зони відчуження, тобто ставили загорожу й обладнували контрольно-пропускні пункти,
виділяли на допомогу особовому складу
інженерних підрозділів по 50 осіб із
нашого загону.
Рівень радіації ми вимірювали декілька разів на день у всіх місцях, де працювали наші люди. Керуючись тим, скільки
рентгенів набрав особовий склад тієї чи
іншої групи, керівництво загону вирішувало, куди посилати особовий склад
для виконання завдань.
Патрулюванням ми займалися весь
час перебування в зоні, за загоном було

розташувалися підрозділи пожежної охорони Київської області, особовий склад і
техніку було передислоковано до
Чорнобиля. У Прип’яті залишилося чергувати
одне
відділення
із
Білоцерківського загону ВПО. Керівний
склад Управління, що першим прибув до
місця аварії, здолала недуга, тому людей
відправили до лікувальних закладів.
Начальник УПО підписав наказ про
створення зведеного загону пожежної
охорони. Очолив його досвідчений фахівець В. Давидов. Несподіванкою для

мене стало, що майор В. Мельник запропонував мою кандидатуру на посаду
заступника начальника загону, до складу
якого входило 186 працівників воєнізованої та професійної пожежної охорони
Київської області. На той час мені, лейтенанту, незручно було давати доручення
капітанам, майорам. Але проблем не
виникало. Нас навчали виконувати накази.
Скажу відверто, нелегко було працювати з людьми. Дехто нервував, а хтось
упадав у розпач. Однак більшість моїх
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пов’язані з проявом суворості в поєднанні з принциповістю, чуйністю та людяністю, неабияким командирським професіоналізмом і самовідданістю справі,
умінням гідно вийти зі складної ситуації.
Тому покладаю надію, що Володимир
Васильович і надалі матиме можливість
передавати свій досвід і знання якомога
більшій кількості майбутніх правоохоронців. А для цього бажаю здоров’я,
наснаги та можливості й надалі приносити користь державі та людям.

Євген Бондаренко,
колишній слухач
навчального центру
Київського міськвиконкому

закріплено м. Прип’ять. Чотири рази на
добу я вивозив на БТР-60 ПБ прикомандированих до загону із внутрішніх військ
дві групи по чотири особи, тобто два
патрульних наряди. Під час служби використовували загальновійськові захисні
комплекти. Маршрути я обумовлював із
керівником МВМ Прип’яті, після чого
орієнтував наряди на місцевості.
Евакуація населення з усім домашнім
скарбом та домашньою худобою, тваринницьких ферм і радгоспів була найбільш
тяжким у фізичному й психологічному
розумінні завданням. У мене за спиною
були три роки Афганістану і я дуже багато бачив горя людей, але під час цієї евакуації мої нерви були натягнуті до краю.
Згідно з розпорядженням командира
загону полковника А. С. Котенка, 4 травня я підрахував рівень радіації, отриманий особовим складом загону, і виходило, що всі без винятку мають опромінення від 20 до понад 30 бер.
З’ясувавши це, ми разом із командиром загону поїхали до оперативного
штабу. Начальник останнього генералполковник В. В. Дурдинець, вислухавши
наше повідомлення про рівень радіації,
отриманий особовим складом загону, та
нашу вимогу вивести загін із зони, обізвав нас боягузами та поставив задачу евакуювати 19 населених пунктів, вручивши
нам їх список. Списки містили кількість
сімей, що проживали в селищах.
До речі, після докладу в оперативний
штаб про опромінювання особового складу загону в нас зник журнал обліку рівня
радіації на місцях, де працювали наші
люди. Та в нас залишилися списки груп із
показниками рівня радіації за всі три рази
вимірювання на день із позначкою місця
виконання робіт.
Нині ті, хто пройшли Афганістан і
Чорнобиль, об’єднались у громадську
організацію
«Афгано-Чорнобильське
братство «Побратими». У гімні нашої
спілки є такі слова:
«Не знищив нас вогнем Афганістан,
Чорнобиля рентгени не зломили.
І наші долі схожі неспроста –
МИ спільними дорогами ходили».

Володимир Грищенко,
колишній проректор
Київського юридичного
інституту НАВСУ

Пожежники виконали свою роботу на відмінно

На тридцять років віддалилися ми від
трагічного квітневого дня 1986 року.
…Звістку про відрядження отримав
28 квітня 1986 року. Пригадую, повідомили, що їхати доведеться до Прип’яті.
Забіг додому на декілька хвилин і сповістив дружину, що виїжджаю у відрядження у складі чергової оперативної групи.
До місця ми прибули обідньої пори.
Настрій одразу змінився:місто було
майже безлюдне, люди повністю виселені, усе покинуто.
Під вечір того ж дня із СВПЧ-6, де

колег-пожежників чесно й сумлінно
виконувала службовий обов’язок. Серед
них були і люди цивільні, працівники
ППО Богуславського, Миронівського,
Кагарлицького, Києво-Святошинського
та інших районів області.
Наше завдання полягало у забезпеченні протипожежного захисту об’єктів та
населених пунктів зони. Згодом надійшов
наказ передислокувати загін. І уже 1 травня він облаштувався неподалік від
Іванкова на березі річки. Поруч були
вишикувані автоцистерни та прод. на стор.7
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Кондратьєв, Володимир
Георгійович Корченко, Віктор Іванович
Кудінов,
Олександр
Миколайович
Кушнір,
Володимир
Петрович
Лисюченко,
Михайло
Григорович
Майборода, Микола Ілліч Мельников,
Микола
Тимофійович
Михайлюк,
Анатолій Павлович Мінченко, Анатолій
Петрович Мовчан, Василь Анатолійович
Олексійчук, Петро Олексійович Орел,
Микола Миколайович Рева, Євген
Якович
Соколовський,
Павло
Олександрович Степаков, Костянтин
Андрійович
Суворін,
Анатолій
Миколайович
Супрун,
Микола
Юхимович
Тодоренко,
Володимир
Олексійович
Філіннок,
Олександр
Дмитрович Хижний, Микола Іванович
Чумак. Прикро, що ми не маємо обліку
кількості померлих слухачів-чорнобильців із числа зведеного загону КВШ, однак
знаю, що такі є. Вічна пам’ять померлим
чорнобильцям.
Сьогодні нам бракує мудрості, порядності й доброти наших старших колег.
Передусім нашого командира Петра
Ісаковича Тищенка, з котрим завжди
було комфортно та безпечно і в
Чорнобилі, і в Москві на Іграх доброї
волі, і у Вірменії під час виконання
миротворчої місії й землетрусу в
Спітаку, і особливо під час несення

початок. на стор.2

«Відповідно до Вашої вказівки, а
також розпорядження УВСТ Київського
міськвиконкому...» – так починається
доповідна записка на ім’я начальника
навчального центру генерал-майора міліції М. Т. Михайлюка про результати відрядження 211 осіб учбового центру до м.
Прип’ять у розпорядження заступника
міністра внутрішніх справ генерал-майора міліції Ю. А. Вошкіна. На той час
навчальний центр (300 осіб) уважався
резервом міністра внутрішніх справ
УРСР і, як правило, використовувався
для охорони громадського порядку в
межах м. Києва.
Станом на 22 год 26 травня 1986 року
в кабінеті начальника учбового центру за
тривогою зібралась частина керівного
складу центру. Там, пам’ятаю, були старші лейтенанти: О. Ємець, В. Чернєй, В.
Воловиченко, Є. Гнутов; капітани: Б.
Шевченко, В. Бурдик, А. Хижний, В.
Авілов; майори: Л. Стаховський, В.
Філінюк, Л. Добаш. Це були вихідні дні і
багато працівників навчального центру,
як і курсантів, виїхали з Києва, чи не
мали зв’язку з черговою частиною.
О 23 год я вишикував усіх офіцерів і
курсантів, які прибули за сигналом тривоги. Їх було ледь більше дві сотні, ця
кількість не влаштовувала керівництво
УВС м. Києва і в навчальний центр почали під’їжджати групи дільничних
Залізничного РВВС та особливий склад
першого полку ППС, разом зі своїм автотранспортом, на чолі із заступником
командира полку капітаном міліції А. К.
Караченком.
Ще в кабінеті генерал-майор міліції
М. Т. Михайлюк попередив мене, що я
відповідаю за курсантів і особисто повинен вирішувати всі питання у відрядженні. Ні в якому разі не передавати курсантів в інше підпорядкування. Ця вказівка
була, мабуть, як нагадування про мої безпосередні обов’язки, які я та всі офіцери
стройової частини добре знали. На жаль,
інструктаж усього збірного загону в кількості 310 осіб, який проводив перший
заступник начальника УВС м. Києва
полковник міліції М. А. Панасевич був
занадто загальним.
Не була зрозуміла мета нашого відрядження, яка роль дільничних, хто ними
керує, де в Прип’яті розташувати особовий склад, а тим більше як годувати курсантів. Про «радіацію» ніхто, не тільки не
говорив, а навіть і не здогадувався.

“НАША АКАДЕМІЯ”, № 2 (117)

служби з охорони громадського порядку
в м. Києві в пам’ятні дні боротьби
патріотів України за незалежність
Батьківщини. Ми з вдячністю пам’ятаємо та вшановуємо справжніх офіцерів,
патріотів, наших ректорів-чорнобильців,
фундаторів розбудови матеріальної бази,
створення та розвитку спеціалізованих
наукових рад в академії Віталія
Федоровича Захарова та Ярослава
Юрійовича Кондратьєва.
У 1993 році в Українській академії
внутрішніх справ було створено
Асоціацію «Чорнобиль». Першим головою Ради було обрано проректора академії М. Є. Тодоренка, після нього на цю
посаду обирали проректорів О. Ф. Гіду
та В. В. Чернєя, сьогодні В. С. Заяць.
Після квітня 1986 року в
Національній академії внутрішніх справ
продовжували навчання слухачі та курсанти, були зараховані на різні посади
співробітники, які виконували обов’язки
з охорони громадського порядку під час
ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС за своїм попереднім місцем навчання, роботи чи служби.
Отже, в академії працювали на посадах
керівників такі чорнобильці: В. Ф.
Захаров, В. І. Розенко, Я. Ю. Кондратьєв
та В. В. Коваленко.
Цю славну традицію нині продовжує

активний учасник ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС В. В.
Чернєй, котрий, як і колишні керівники
академії, особливу увагу приділяє питанням соціального захисту та здоров’я
побратимів-чорнобильців. Окрім того, на
різних посадах у певний період часу протягом 30 років у виші працювали також
чорнобильці-генерали:
В.
Д.
Гвоздецький, В. А. Борисенко, В. М.
Корнійчук, В. М. Бовсуновський, М. І.
Ануфрієв, М. В. Джига, С. М. Діденко.
Загалом за 30 років в академії працювали
189 учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС, які сьогодні
перебувають на заслуженому відпочинку.
До того ж, станом на квітень 2016 року в
академії на різних посадах працюють 44
учасники ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС. Усі чорнобильці: і
пенсіонери, і ті, хто працює, – беруть
активну участь у громадському житті
колективу, постійно спілкуються зі співробітниками, колегами, виступають у
навчальних групах та на курсах перед
слухачами, студентами та ліцеїстами.
Основною метою цього спілкування є
бажання зберегти в сучасного покоління
пам’ять про трагедію, що сталася на
Чорнобильській АЕС, щоб подібне більше ніколи не повторилося
Через 30 років розвитку суспільства в

Уже о 23 год 30 хв усіх було розміщено в 11 авто, які рушили в напрямку м.
Прип’ять у розпорядження генерала Ю.
А. Вошкіна. Їхали за вказівними знаками,

загону і ... «нікому ні передавати курсантів без мого дозволу». Це врятувало загін
від розпорошення містами Чорнобиль та
Прип’ять, де не вистачало свого особово-

адже карти ні в кого не було. Про інше
спорядження й говорити боляче, шинелі
– і ті були не в усіх. Уже о 4 год ранку ми
проїхали м. Чорнобиль, попереду було м.
Прип’ять. Порадившись із заступником
командира полку ППС капітаном міліції
А. К. Караченком, ми прийняли рішення
не вводити колону з 11 автомобілів у м.
Прип’ять, не робити заторів. Погодилися
зупинити колону за с. Копачі, спочатку

го складу і постійно вимагали людей на
якісь заходи. Ми добре знали, що наші
курсанти з різних областей України, не
мають достатнього досвіду, не приймали
присягу тощо. Без опіки офіцерів центру
вони не могли ще виконувати самостійно
задачі з охорони правопорядку.
Уже в Прип’ятському РВВС я зрозумів, що тут не тільки пожежа, а й радіація. Як колишній керівник хімічної та

доповівши про прибуття генералу Ю. А.
Вошкіну. З цим генералом я був добре
знайомий і знав, що він вимагає високої
дисципліни та не любить запізнень. Тому
пропозицію капітана А. К. Караченка
зупинитись на мосту й роздивитися
пожежу на Чорнобильській АЕС я відкинув.
Це, напевне, урятувало нас від
надмірної дози радіації, яка на цьому
мосту була дуже високою. Приблизно о 5
год 30 хв вдалося добитися до Ю. А.
Вошкіна, який був завантажений проблемами і зміг тільки, піднявши очі на мене,
сказати: «8 год до мене на нараду».
Залишаючи загін, я доручив заступникові
з політчастини капітану внутрішньої
служби Калашнікову та старшому лейтенанту Чернєю перевірити особливий
склад, скласти списки не тільки особового складу навчального центру, а й усього

радіаційної розвідки в/ч п.п. 5514 я знав,
що це таке для всіх нас. Згадав склад цієї
в/ч: спецодяг, шприц-тюбіки та ін. Тут у
нас не було нічого подібного. Тому єдине,
що ми могли зробити для зменшення безпеки, це відвести загін по далі від
Чорнобильської АЕС, у бік м. Чорнобиль,
що й було зроблено.
Після тривалої наради під керівництвом Ю. Вошкіна ми з капітаном А. К.
Караченком повернулися до загону та
перевели його ще ближче до самого м.
Чорнобиль. Перед мною вже стояли
непрості задачі:
1. Виконати
наказ
генерала
Вошкіна – сформувати на 12 год загони
по 60 чоловік і направляти їх по черзі в
розпорядження штабу кожні чотири години. Вихід на службу в м. Прип’ять о 14
год.
2. Нагодувати курсантів, які були
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Україні настав час для інших подвигів.
Сьогодні ми глибоко шануємо пам’ять
Героїв небесної сотні та пишаємося
молодими воїнами, які на Сході України
захищають цілісність і суверенітет держави.
І тоді, і нині на передньому краї молоде покоління, яке творило й творить історію власної Батьківщини для нащадків.
Чорнобильці, котрі сьогодні продовжують працювати в академії, як ніхто інший
розуміють їх біль і проблеми.
Ми використовуємо кожну можливість поспілкуватись із ними, підтримати
їх. Під час однієї з таких зустрічей у грудні 2014 року радою Асоціації
«Чорнобиль» академії було вручено зібрані нами 7 тис. 500 грн особовому складу батальйону «Миротворець», який того
дня вирушав на ротацію до зони бойових
дій на Схід України.
Низько схиляю голову перед усіма, з
ким довелося служити в Чорнобильській
зоні, перед чорнобильцями з якими сьогодні працюю, трепетно зберігаючи
пам’ять про тих, кого немає нині серед
живих.
Слава чорнобильцям!!!

Заяць В. С.,
голова Ради Асоціації
«Чорнобиль» НАВС

на державному котловому забезпечені, і
... захистити від радіації (такого наказу не
надавали, це були наші обов’язки).
Перше питання ми вирішили моїм
наказом таким чином: створили чотири
загони, долучивши до навчального центру 10 дільничних і 20 міліціонерів
полку ППС. Очолили ці загони: старші
лейтенанти міліції В. Ю. Шиловцев,О. І.
Ємець, В. В. Чернєй, капітан міліції П. А.
Орел. Водночас В. Чернєй виконував
обов’язки мого заступника зі стройової
частини.
Наступного дня було створено ще
одну групу на чолі з капітаном міліції А.
К. Караченко, яка заступила на службу 28
квітня 1986 року з 10 до 14 год.
Стосовно харчування було прийнято
рішення ще зранку 27 квітня 1986 року
зібрати власні кошті в офіцерів навчального центру та закупити харчі. Старший
лейтенант В. Чернєй як заступник командира загону був направлений до м.
Чорнобиль (РВВС) із завданням зателефонувати керівництву навчального центру й доповісти про стан справ. Уже о 16
год 30 хв прибув сам генерал-майор міліції М. Т. Михайлюк і привіз повний ГАЗ24
харчів.
Одночасно
Микола
Тимофійович дав вказівку відкрити будьякий магазин та взяти там продукти.
Спочатку я засумнівався в законності
такого заходу, а потім, якщо не помиляюсь, В. Чернєй під розписку почав брати
продукти з магазину. З того часу харчування було налагоджено також із Києва
безпосередньо зі столової навчального
центру. 27 квітня 1986 року була не вирішена ще одна проблема. Люди були на
полі, дехто навіть роздягнувся і хотів
загоряти під весіннім сонцем. Генерал М.
Т. Михайлюк ще по телефону поставив
задачу негайно сховати особовий склад
загону під дах. Єдиним сховищем для 310
осіб
могли
бути
приміщення
«Сільгосптехніки». Там щойно відремонтували «Ленкімнату». Донині не збагну,
як ми ризикнули й за годину винесли з
цієї кімнати усе, навіть бюст Леніна. На
підлогу було покладено близько двохсот
матраців, які привезли з навчального центру. За перетворення «Ленкімнати» на
казарму в ті часи можна було дорого
заплатити. Треба визнати, що керівництво «Сільгосптехніки» безперечно сприяло розташуванню нашого загону в їх приміщеннях.
Цього самого дня, 27 квітня 1986 року,
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виникли й питання щодо
медичного обслуговування. Я знав, що в
загоні є лікар і медсестра, але під кінець
дня мені медсестра доповіла, що в неї
ніяких ліків проти радіації немає, а лікар
поїхав до Києва за медикаментами.
Невідомо, знайшов цей лікар медпрепарати чи ні, але до загону він не вернувся.
Наші п’ять загонів почергово виконували
завдання з охорони громадянського
порядку. Ці завдання в основному визначали керівники Київського обласного
УВС. Це було патрулювання в м.
Прип’ять,
оточення
району
Чорнобильської АЕС. 28 квітня створили
декілька патрулів спільно з військовими,
які отримували якісь ліки, спирт і мали
спецодяг. Це негативно вплинуло на
наших курсантів. Уже в ніч 28 квітня
мене наполегливо питали: де ліки, спирт і
спецодяг? Перевіряючи несення служби,
я сам побачив якусь нісенітницю, коли
поряд із солдатом хімвійськ у спецплащі,
респіраторі патрулює просто в міліцейській формі наш курсант. До цього часу я
відчуваю свою провину в тому, що не
зняв із патрулювання особовий склад і не
вивів із зони. Та було два, але. На той час
я вже майже двадцять років носив погони
(а це велика школа дисципліни). Подруге,
зніми
оточення
навколо
Чорнобильської АЕС – і десятки людей
пішли б на городи, рибалку чи по гриби
прямо під радіаційний пил. Це болюче
питання: чи треба було ризикувати й
гинути тим, хто ліквідував наслідки аварії?. Напевне, більшість жертв виправдані, але і те, що їх можна було мати значно
менше, – теж правда. Знаючи про радіацію ще в Києві, можна було перед в’їздом
до зони Чорнобильської АЕС, хоча б дати
людям спиртного, взяти респіратори.
28 квітня було дуже складним: частину нашого загону зняли з патрулювання
та задіяли для відселення жителів м.
Прип’ять. Наші курсанти були немісцевими, а тому було складно їх потім самих
зібрати докупи. Цього дня багато і офіцерів, і курсантів відчули незрозумілу
втому, головний біль тощо. Це не могли
бути надумані хвороби, адже ми всі це
відчували. Особливу тривогу, навіть
ознаки паніки, викликала блювота й
висока температура у восьми офіцерів і
10 курсантів. Ще тоді було зрозуміло, що
частина курсантів була на службі там,
куди дув вітер і ніс усе з палаючого реактора, прямо на голови людей. Дехто
почав вимагати ліків та повернення до м.
Києва. У нашої медсестри був звичайний
набір ліків, який аж ніяк допомогти
людям не міг. Я, П. Калашник і В. Чернєй
робили все, щоб підтримати дисципліну в
загоні, та однієї вимоги чи агітації було
явно замало. Мені доповіли, що дехто не
бажає їхати до м. Прип’ять на службу.
Уже зранку 28 квітня я був у кабінеті, де
розташувався заступник міністра внутрішніх справ України Ю. Вошкін та ще
багато керівників системи МВС. Там я
шукав спосіб погасити «бунт» у загоні.
Передусім, слід було відвести людей із
зони Чорнобильської АЕС, знайти ліки,
можливо, якісь засоби захисту особового
складу. Постоявши з годину біля Ю. А.
Вошкіна, я зрозумів, що проблеми нашого загону – це крапля в морі проблем, які
стояли перед генералом. У мене не вистачало нахабства просити заступника міністра дозволу вивести загін до Києва. Та й
не міг він нам допомогти – це був початок
відселення м. Прип’ять, коли кожна
людина у формі міліції була символом
порядку та дисципліни. Здавалося б: яка
користь із недосвідчених курсантів?
Користь була, передусім, у їх наявності
на вулицях міста, у перекритті доступу до
зони аварії, супроводі громадян до автобусів під час евакуації. Не дрімали наші
курсанти й у боротьбі зі злочинцями. Уже
28 квітня старшина міліції Н. Н.
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Романчич затримав із золотими виробами
раніше судимого, який займався грабунком квартир. Це було перше затримання
після вибуху на Чорнобильській АЕС.
Тепер, через 30 років, можна впевнено
стверджувати, що в ті дні саме сили МВС
відіграли головну роль у вирішенні
майже всіх питань від ліквідації пожежі
до евакуації людей, збереження цінностей тощо. Тоді не одну годину я перебував біля генералів Ю. А. Вошкіна, К. С.
Бердова, В. М. Корнейчука і бачив, що
саме працівники МВС вирішували всі
питання.
Де була цивільна оборона, партійні та
радянські органи – не знаю, я їх не бачив,
і не відчував їх ролі. Протягом 1988–1991
рр. довелося побувати в усіх куточках
зони Чорнобильської АЕС, до повсякчас
люди зверталися до міліції, навіть із
питань харчування та листування.
28 квітня вдалося знайти спосіб підняти моральний дух нашого загону. У
штабі, який очолював генерал Ю. А.
Вошкін, я зустрів працівників МВС підполковника В. І. Шаповала, полковника

О. Ємець, В. Чернєй і добровольці, які
готові були замінити тих, хто вийде із
загону П. Орла. Ніколи не забуду, як мовчки стояв загін, ніхто не вийшов, не
заявив, що погано себе почуває і я дав
відповідну команду капітану П. Орлу
щодо охорони громадського порядку.
Минуло 30 років і я повинен вибачитись
перед цими курсантами, офіцерами, їх
родичами та близькими за те, що послав
фактично в бій із невідомою, підступною
радіацією.
Я знаю свою провину, як і повинно
знати це тодішнє керівництво МВС. Ми
могли мінімізувати ризики для особового
складу, про що я доповідав у перший же
день та написав у доповідній записці, яку
в політвідділі сильно розкритикували, а
мені пояснили: керівництво краще знає,
що і як робити, а роль політпрацівників
завжди найважливіша, а отже, навіть
якщо вони втекли із зони Чорнобильської
АЕС, я не маю права про це писати. Уже
потім я тричі робив спробу зібрати загін
на зустріч, поспілкуватись. На жаль, на
це не погодилися керівники навчального

А. І. Хурсіна та інших, які порадили підготувати наказ про нагородження старшини М. М. Романчича та ще декількох
курсантів. Після обіду наш загін вишикувався
біля
Чорнобильської
«Сільгосптехніки», де було зачитано
наказ, вручено нагороди. Виступ працівників МВС підняв дух особового складу.
Не буду приховувати й того, що медсестра (на жаль, не пам’ятаю прізвища) зробила свій внесок в «оздоровлення» особового складу. Вона запропонувала
«ліки» – харчову соду з водою, на що я
надав згоду. Користі від таких ліків не
могло бути, але я бачив на власні очі, як
курсантам та офіцерам такі ліки допомагали ожити, сконцентруватись. Вони ж не
знали, що це за ліки. Відволікали від
поганих думок курсантів і свіжі газети,
журнали і, особливо, телевізор. У той час
особливу надію покладали на діяльність
політпрацівників. Проте я виявив, що
наші «замполіти» не вміють (і не бажають) працювати за таких екстремальних
умов. Але в ті дні я побачив здібності
духовних натхненників серед офіцерів
стройової частини та викладачів. З курсантами постійно успішно працювали
такі офіцери, як О. Ємець, В. Чернєй, П.
Орел, А. Хижний, Б. Шевченко, П.
Калашник. У своїй доповідній записці
тоді я про це написав усе відверто, на
жаль, у політвідділі вирішили, що я не
правий і генерал Н. Т. Михайлюк доповідну відкоригував. Не варто замовчувати
той факт, що частина загону капітана П.
Орла заявила про небажання виходити на
службу. Особисто я був тобі дещо в тупиковому стані, і тому, коли О. Ємець із В.
Чернєєм підійшли та запропонували підсилити цей загін добровольцями, я відчув, що завдання ми виконаємо. Коли
після 15 год капітан П. Орел вишукував
своїх 60 курсантів, я запропонував вийти
тим, хто погано себе почуває. Поряд були

центру та МВС. Через 30 років ми спостерігаємо аналогічну ситуацію в зоні
АТО відносно учасників операції.
28 квітня 1986 року і без лікарів ми
бачили, яким сонливо-втомленим був
стан особового складу нашого загону,
адже це відчували всі. Скільки ми отримали рентген – не знав ніхто.
Ще 27 квітня я отримав у штабі з
десяток так званих «сліпих дозиметрів»,
які повинні накопичувати отриману дозу.
Так, повернувшись із м. Прип’ять,
подивився на цей прилад: на його шкалі
було близько шести-семи одиниць.
Побувши декілька годин у приміщенні,
він уже показував одну-дві одиниці. Це
свідчило про те, що цей «дозиметр», імовірно, був не придатний для роботи. 29
квітня ми продовжували нести службу.
Водночас треба було рятувати особовий
склад, адже дехто з курсантів уже просто
погано тримався на ногах. Після обіду
цього дня я знову стояв біля генерала Ю.
А. Вошкіна, де почув доповідь незнайомого мені полковника хімвійськ, який
доповідав про те, що міліцію треба виводити з Прип’яті, оскільки вона отримала
максимум і більше не витримає. Коли
почув, що в ніч будемо відправлені до
Києва, негайно повернувся до м.
Чорнобиль, де почавши підготовку до
евакуації, що теж було непросто. Ще
один наш загін був у м. Прип’ять на
службі, частина особового складу була в
хворобливому стані. Пізно ввечері 29
квітня ми вирушили в бік м. Іванків.
Опівночі нас зупинили та повернули до
лісу, де почали «відмивати від радіації»
особовий склад і техніку.
Коли ми в’їжджали вночі 30 квітня до
Києва, у напівсонному стані я почув по
рації, що мене викликає генерал М. Т.
Михайлюк. Він надав команду вести
колону до навчального центру пожежників. Ось тут я не можу не підкреслити
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роль Миколи Тимофійовича Михайлюка.
Досвідчений фахівець – керівник ОВС
зробив дуже багато, що зменшило ризики
для нашого загону. Саме він нагадав мені,
що за кожного курсанта відповідаю власною головою.
Він опікувався тим, щоб усі були нагодовані та сховані під дахом. Тієї ночі, з 29
на 30 квітня, генерал М. Т. Михайлюк
організував такі умови, щоб кожний
знову помився і його оглянули п’ятьшість лікарів. Безпосередньо після огляду близько десяти осіб швидка відвезла
до госпіталю. Особисто я лише здав кров
на аналіз, результати якого через місяць
ледь не коштували декому з керівних
лікарів посади, адже вони не звернули
уваги на те, що я вимагав негайної госпіталізації.
Десь о 6 год ранку на всіх, хто прибув
до навчального центру, чекав сніданок.
Не знаю, яких заходів ужив генерал М. Т.
Михайлюк, але столи «ломилися» від їжі.
Я ще не встиг відіспатись, як мене викликав генерал і доручив систематизувати всі
матеріали з точним позначенням усіх
подій та де, хто ніс службу. Спочатку я
навіть не зрозумів, навіщо ця «бюрократія». Тільки потім я збагнув, що таке
досвід генерала М. Т. Михайлюка. Ці зібрані два томи слугували основою для різних довідок, вони ж відсіяли тих, хто
«примазувався»
до
Чорнобильців.
Допомогли ці томи і мені. Коли 1988 року
в кабінеті начальника УВС Київської
області генерала В. І. Розенка почув, що я
не був у Чорнобилі і мене немає в списках «ліквідаторів», вимушений був з
допомогою цих томів доводити, що я не
«самозванець». Щоправда, генералу М. Т.
Михайлюку не вдалося до кінця обстояти
справедливість. Коли йому занесли з
УВС на підпис списки з дозами радіації,
де один із політпрацівників за годину-дві
перебування в Чорнобилі мав дозу в тричі
більшу, ніж усі інші, хто ніс службу по
15–20 год у Прип’яті та навколо
Чорнобильської АЕС, то Микола
Тимофійович просто кинув такі папірці в
обличчя цьому «авторові доз», додавши,
щоб його «генеральська доза» теж була
наближена до правди. Це, на жаль, не
допомогло: дози радіації визначало керівництво СРСР та недобросовісні працівники.
Тут треба назвати всіх 310 осіб, хто
був у загоні, особливо залучених до
несення служби в м. Прип’ять. Не всіх
пам’ятаю, особливо курсантів, які згодом
закінчили навчання та роз’їхалися територією всієї України. Водночас добре
знаю, що 19 офіцерів навчального центру
чесно виконали свій обов’язок офіцера та
жителя України. Я пам’ятаю, що більшість викладачів могли не їхати до м.
Прип’ять, проте погодилися на це добровільно. Уже в перші хвилини збору за
тривогою взводи очолили: майори міліції
– Л. Стаховський, В. Філінюк, Л. Добаш;
капітани міліції – О. Мед, Б. Шевченко,
В. Бурдик, О. Хижний, В. Рехта; капітан
внутрішньої служби В. Г. Авілов; старший лейтенант міліції Є. І. Гнутов. Це
вони почали формувати взводи і тримати
їх вкупі як «квочка – курчат». Саме так і
було, адже до зони Чорнобильської АЕС
ми вивезли молодих, ще ненавчених курсантів, які, до речі, здебільшого й присяги не приймали, проте виконали її. Вони
склали іспити не лише за курс навчання,
а й як чоловіки та майбутні громадяни
України. На той час ми не мали відчуття
українського патріотизму, нас виховували
інтернаціоналістами, але кожен усвідомлював: ми боремося за свою українську
землю, водночас – і за всю земну кулю.

М. Степаненко,
заступник начальника
навчального центру УВС
Київського міськвиконкому
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ЧОРНОБИЛЬ: СЛУЖБА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

26 квітня 1986 року у вечірню годину
під час перегляду по телевізору чемпіонату світу з хокею зателефонували з чергової частини КВШ МВС щодо оголошення
сигналу «Збір» – сигнал «Тривога». За
цим сигналом я терміново виїхав своїм
рухом до місця розташування чергової
частини, місця проживання та збору слухачів мого курсу на площі Солом’янській,
1. Черговий КВШ доповів, що, відповідно до команди начальника КВШ МВС,
курс повинен зібратись і підготуватись до
виїзду для несення служби у вказане пізніше місце перебування.
На той час я вже майже два роки обіймав посаду начальника курсу КВШ МВС.
Усі слухачі курсу до вступу були вже офіцерами міліції, мали середню спеціальну
освіту й у подальшому протягом трьох
років здобували вищу юридичну освіту.
На курсі було дванадцять навчальних
груп, серед яких дві – це слухачі – працівники виконавчо-трудових установ у
минулому СРСР. Крім слухачів з України
було 95 слухачів із Російської Федерації,
45 – з Молдови, 2 – з Естонії. Оскільки
слухачі здебільшого проживали на 4–6
поверхах гуртожитку за вказаною адресою, потягом півтори години всіх викликаних слухачів було зібрано в 446 аудиторії. Потім на плацу було перевірено ступінь готовності особового складу та надано команду всім перебувати в гуртожитку, де ми отримали додаткові матраци для
відпочинку особового складу. Усі слухачі
та особи постійного складу мали при собі
тривожні чемодани, формений теплий
одяг, протигази, чоботи. Близько 22 год.
до КВШ підійшли автобуси. Рейсовими
автобусами, які прибули до нас із Білої
Церкви, Броварів, Борисполя, ми виїхали
в бік Чорнобиля. Рухаючись трасою ми
інколи бачили практично пусті автобуси,
які стояли обабіч дороги після ДТП у
несправному стані. Уже вночі з 26 на 27
квітня ми зі слухачами були під містом
Чорнобиль, де чекали вказівки на подальші дії. Тільки під Чорнобилем ми дізнались про дійсну причину нашого термінового виїзду, особливо тоді, коли пішли
перші автобуси з евакуйованими жителями міста Прип’ять. Відразу ж після приїзду до міста Чорнобиль штаб нашого зведеного
загону КВШ, до якого входили: один
із керівників КВШ

У той буденний полудень березня
1986 року я, Євген Бондаренко, ще зовсім
молодий слухач курсів першопочаткової
підготовки працівників міліції при МВС
Української РСР, скориставшись перервою між заняттями, поспішав до міжміського телефону у фойє Київського
навчального центру на вул. Кудряшова, 8.
Далеко вдома, на Полтавщині, залишилася дружина, яка ось-ось мала народити.
Тривога та хвилювання перед спілкуванням,
відволікли від дійсності…
«Курсанта! До мене!» – команда зупинила мене якраз посеред плацу. Позаду
стояв молодий, високий, стрункий старший лейтенант міліції з пов’язкою чергового по навчальному центру. «Чернєй!!!»
– ця думка вмить повернула до реальності. Так близько контактувати з цією людиною ще не доводилось. Хвилюватися
було чого. Усі курсанти знали про суворість і принциповість цього офіцера.
Хтось, після зустрічі з ним, чистив
належним чином взуття, хтось ходив до
бібліотеки повторювати дисциплінарний
статут, інші бігали в пошуках праски, але
найдошкульнішою вимогою цього командира
була
стройова
підготовка.
Найчастіше додаткові заняття, з групою
порушників, проводилися саме під час
його чергування… Бажаючи хоч якось

П. І. Тіщенко, керівництво КВШ,
керівник медслужби КВШ В. С.
Кальницький, керівники навчальних курсів та дехто з постійного складу виїхали
до міста Прип’ять для уточнення та отри-

він пролікувався та зміг закінчити
навчання.
Як цікавий факт слід відмітити, що в
нічний період у місті Прип’ять нафтобаза
залишилась без охорони. Штаб МВС

мання наказів щодо необхідних дій особового складу в період евакуації жителів
м. Прип’ять, м. Чорнобиль і прилеглих
районів. Після повернення членів штабу
до Чорнобиль весь особовий склад
навчальних курсів було поінструктовано
щодо їх подальших дій у період перебування в радіоактивно заражених зонах як
м. Прип’ять, так і Чорнобильського району. Слухачів у автобусах почали привозити з Чорнобильського району до міськвідділу міліції міста Прип’ять, де їм видали накопичувачі для визначення рівня
радіації. Слухачі та постійний склад
КВШ брали активну участь в евакуації
населення, охороні та захисту території,
житлових будинків, державних установ,
промислових об’єктів від мародерства,
крадіжок, пограбувань. У зв’язку з різким
підвищенням рівня радіації в місцях
несення служби як нашим слухачам, так і
постійному складу начальник медичної
служби КВШ В. С. Кальницький постійно надавав необхідну медичну допомогу.
Так, нам усім надавали йод, що перешкоджало заповненню щитовидної залози радіонуклідами. На жаль, у багатьох із
нас стан здоров’я дедалі більше погіршувався, і деяких слухачів через утрату свідомості, носову та ротову кровотечу
доставляли до міської медслужби міста
Прип’ять, яка ще працювала. Один слухач мені запам’ятався тим, що в медслужбі він був уже практично в непритомному
стані, з носа й рота йшла кров. Пам’ятаю,
його прізвище було Гусаров, він навчався
на 1-му курсі. Наскільки я знаю, пізніше

надав команду щодо термінового захисту
нафтобази від незаконного забору топлива. Ми були попереджені, що в районі
нафтобази був дуже високий рівень
радіації. Я прийняв рішення направити
на охорону цього об’єкта лише добровольців. Такі слухачі знайшлись швидко:
це були як українці, так і росіяни, молдовани (10 осіб). Я дуже переймався їх
долею та майбутнім. І зараз знаю, що
вони живі й здорові. На жаль, не все було
так надійно та безперешкодно. Весь
період
перебування
в
Прип’яті,
Чорнобилі ми практично не мали продуктів харчування, крім тих, що були в «тривожних валізах». Але в останній день
нашого перебування в Прип’яті після
14.00 год до основного місця дислокації
зведеного загону КВШ з Києва привезли
бутерброди та чай. Ні Прип’ять, ні
Чорнобиль практично нам не надали ні
продуктів харчування, ні місця для відпочинку. Тільки один раз нам запропонували місце для перепочинку людей у піонерському таборі та на базі відпочинку
неподалік від атомної станції, на що ми
не погодилися заради збереження здоров’я як перемінного, так і постійного
складу, а особовий склад продовжував
перебувати на відпочинку у автобусах.
Водночас після команди штабу МВС
щодо повернення зведеного загону КВШ
до Києва керівники курсів і штабу КВШ
вишикували та оглянули весь особовий
склад, перерахували, надали необхідну
допомогу, перемінний і постійний склад
витрусили зовнішню форму (шинелі,

реабілітуватись, я вирішив вразити своїми досягненнями в цій службовій дисципліні, адже позаду була строкова служба в окремому оперативному полку дивізії Дзержинського, що в Москві.
Суворішої солдатської муштри не було

ніде.
І це спрацювало. З неприхованим
подивом запитав: «Де вчили так майстерно крокувати?». Отримавши відповідь,
продовжив: «Куди так поспішаємо, що не
помічаємо командира?». Доки тривала
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куртки) та вирушили до столиці.
Автобуси прибули практично без дезактивації, адже її при в’їзді в місто практично на той час ще не проводили.
Після прибуття до КВШ, близько
03.00 год, нас зустрів один із керівників
КВШ – В. І. Шакун, який усім подякував
за виконану роботу, дозволивши відпочивати до наступного дня. Усі слухачі, які
мешкали на території в гуртожитку, відразу намагалися зняти активований верхній формений одяг, який було складено
до підвалу під медичну службу КВШ.
Пізніше весь цей одяг було відвезено на
утилізацію для подальшого його знищення.
Незважаючи на Чорнобильську катастрофу відповідно до вказівки МВС, наш
2-й курс 1 травня 1986 року у повному
складі взяв участь в охороні громадського порядку біля Хрещатика (ринок
«Бесарабка»), 3–5 травня – забезпечував
охорону громадського порядку в центрі
Києва під час проведення Міжнародної
велогонки світу, 9 травня – залучався до
несення служби під час відзначення Дня
Перемоги в Другій світовій війні. Улітку
весь курс виїхав (практично в повному
складі) на Ігри доброї волі до Москви для
охорони громадського порядку.
Водночас, коли нашим слухачам та їх
керівникам уже в середині повідомили,
що потрібні добровольці для поїздки до
Чорнобиля, то практично від 80 % слухачів надійшли рапорти з проханням і
погодженням ще раз направити для участі
в
ліквідації
наслідків
на
Чорнобильській АЕС. На жаль, 8 травня
1986 року у зв’язку з різким погіршенням
стану мого здоров’я мене госпіталізували
в лікарні МВС, розташованій на вул.
Бердичівській. Потім перевели до лікарні
№ 26 у відділ гематології та збереження
крові. У подальшому мені часто доводилося лікуватись у Чорнобильських та
інших лікарнях, інститутах, госпіталях.
На жаль, багатьох осіб із постійного
складу та слухачів, котрі були разом зі
мною, вже немає серед живих.
Залишилася тільки добра пам’ять і теплі
спогади.

Федченко С. А.,
начальник курсу факультету № 1
КВШ МВС СРСР

виховна бесіда проминули хвилини перерви і вже потрібно було поспішати на
заняття. Усвідомлюючи, що стройова підготовка для такого курсанта не буде
карою, командир прийняв інше рішення…
І ось, на плацу навчального центру,
під вікнами чергової частини, вишикувався добрий десяток курсантів –
«зальотчиків». Зі сходів їх оглядав черговий В. В. Чернєй. Проголосивши мету й
ціль зібрання, з посмішкою представив
присутнім колишнього воїна-дзержинця,
а нині – просто порушника дисципліни
молодшого сержанта міліції Євгена
Бондаренка, котрого на сьогодні призначив керівником години занять зі стройової підготовки.
Інша зустріч із В. В. Чернєєм відбулася знову під час його чергування. Після
обіду 16 березня 1986 року черговий гуртожитку передав наказ терміново з’явитися до чергової частини. Там сам
Володимир Васильович передав вітальну
телеграму, у якій ішлося про народження
мого сина. Він особисто запропонував та
прийняв рішення про надання мені
дозволу на короткочасну поїздку додому,
адже то був вихідний день. Цим він ще й
забезпечив спокій серед курсантів, які
марно надіялись на пиво з такого приводу.
прод. на стор.6

