
Згадаймо 

„УКРИТТЯ": 206 ДНІВ І НОЧЕЙ • • • 

Середина травня 1986 року. Георгій Рейхтман, начальник 
зміни реакторного, повернувся з короткого відпочинку після 
напруженої вахти. 

— Слухай, Жоро, будеш займатись четвертим блоком,— 
сказав начальник цеху В.Грищенко. 

— Як?.. Блока ж нема,— здивувався той. 
— Нема, а роботи багато... Будеш відповідальним за ньо-

го від ЧАЕС. 
Наступного дня Георгій зайшов до науковців, які працю-

вали над проектом „Укриття". Відрекомендувався. Раптом 
один учений підводиться і урочистим тоном каже присутнім: 

— Друзі! Історичний момент: до нас прийшов директор „сар-
кофага". Був би директор — „Укриття" обов'язково буде... 

Так і прилипло до новоспеченого начальника реакторного 
цеху № 4 це звання „директор". 

Отже, слово Георгію Ісайовичу Рейхтману, який нині пра-
цює заступником начальника об'єкта „Укриття". 

Того далекого і назавжди 
близького 1986 року я що-
денникових нотаток, на 
жаль, не робив. 1 тому ба-
гато зустрічей з людьми, 
різні цікаві й повчальні си-
туації в моїй пам'яті за-
стигли монолітом, наче бе-
тон у стінах „Укриття". 
Але часом пам'ять випус-
кає з свого полону окремі 
події, обличчя будівель-
ників, проектантів, учених, 
і все мені бачиться ясно, 
немов це було вчора або 
сьогодні... 

У перші дні будівництва 
„Укриття" моїм завданням 
було співпрацювати з шах-
тарями. Учені і спеціалісти 
дуже тривожились, аби дно 
четвертого реактора не 
прогоріло і розплавлена 
магма не ринулась донизу, 
у басейн-барботер. Шах-
тарі допомагали будівель-
никам дістатись до дна ре-
актора під землею. Чудові 
це люди були. З київського 
метробуду, з Донбасу та 
Підмосков'я. Але вони 
трохи ревниво ставились 

до появи в штреку „чу-
жаків". Я не був винятком, 
а отже, вирішили й мене 
підняти на міцні шах-
тарські кпини. Тут же ви-
никла маленька метушня, 
колією покотилась ваго-
нетка, а відступати ніку-
ди... Та нас, хто служив 
підводником, голими рука-
ми знаскоку не візьмеш, 
викрутився. Наступного 
разу серед шахтарів я був 
уже за свого. Особливо по-
теплішали стосунки після 
того, як побачили, що 
представник ЧАЕС добре 
знає всі ходи-виходи, роз-
ташування комунікацій, 
точно орієнтується в 
радіаційній обстановці. 
Якось підходжу, а гурт 
гірників перекурює біля 
виходу з тунелю. 

— Тут же небезпечно, — 
пояснюю, — вісім рентген. 
Нічого собі, свіже повітря 
знайшли! 

З низькою культурою 
безпеки доводилось зустрі-
чатись ледь не на кожному 
кроці. Чудову виучку де-

монстрували лише про-
фесіонали-атомники, ви-
хованці системи мінсеред-
машу. Але ж для всього на-
роду радіаційний всеобуч 
не організуєш... Тим-то 
непідготовлені до екстре-
мальних умов Чорнобиля 
люди часто одержували 
більше дозове навантажен-
ня, ніж професіонали. На 
висоті, зрозуміло, були і ті, 
хто мав флотський вишкіл. 
Знаєте, після того, як 
пройшов через торпедний 
апарат, ніяка аварійна си-
туація не страшна. 

А ще мене завжди 
приємно дивували вчені. 
Цей народ, здавалось, не 
боявся ні смаленого вовка, 
ні ядерного біса. Аби 
швидше одержати резуль-
тат, готовий на будь-який 
ризик. При цьому вчені 
зберігали холодний розум. 
Саме біля 4-го реактора 
щаслива доля звела мене з 
Володимиром Шикаловим, 
керівником однієї із груп 
курчатовського інституту. 
Ми подружились, і дружба 



ця триває, хоча тепер жи-
вемо у різних країнах. Ви-
явилось, що фізикові лег-
ше розібратись у тонкощах 
нейтронних процесів, ніж 
пройти крізь лабіринт ви-
робничих приміщень бло-
ка. Ну, а я знав кожен мар-
шрут напам'ять. 

Пригадується, як разом з 
Володею просиджували ми 
над кресленнями трубо-
проводів, прокладеними 
під станційними примі-
щеннями, простежували 
кожну нитку і кожен пере-
тин, доки не знайшли 
потрібну трубу. Через неї 
було просунуто досить 
близько до реактора датчи-
ки температури та гамма-
випромінювання. Думаю, 
що наша тодішня робота 
дала певну користь. Хоча 
реактор перекреслював ба-
гато задумок учених і 
спеціалістів. Років за два 
по тому на місці, де ми з 
Шикаловим проводили 
замірювання, було встано-
влено відеокамеру промте-
лебачення. Я поцікавився, 
яка обстановка в знайомо-
му місці. Однак там на той 
час не лишилось ні дат-
чиків, ні труби, нічого... 

Доля також подарувала 
зустрічі з науковцями най-
вищого гатунку, з тими, 
кого ми знали за енцикло-
педіями або вузівськими 
підручниками. Хіба я міг 
уявити, що буду спілкува-
тись у звичайній робочій 
обстановці з академіками 
Спартаком Тимофійовичем 
Беляєвим, Євгеном Павло-
вичем Веліховим, Валерієм 
Олександровичем Легасо-
вим? Виявилось, це дуже 
скромні у побуті люди, без 
тіні величання, поруч з 
якими почуваєш себе впев-
нено і, так би мовити, 
комфортно. 

Згадались два епізоди. 

Перший. Перед нарадою 
в кабінеті директора стан-
ції підходжу до академіка 
Александрова, на той час 
президента Академії наук 
СРСР. По-різному до ньо-
го тоді ставились, особли-
во пізніше, коли покотила-
ся в час демократичного 
піднесення хвиля крити-
кантства і викриттів. А у 
мене в теці якраз була фо-

на знімку: 
академік Спартак Беляев 

тографія академіка на тлі 
ЧАЕС. 

— Анатолію Петровичу, 
— звернувся до нього, — 
прошу ваш автограф. 

— Не до автографів, мо-
лодий чоловіче. 

Але я вірішив бути 
послідовним до кінця. 
Флотські не звикли відсту-
пати. Насмілився і кажу 
директору: не розпочну 
свою доповідь, доки Алек-
сандров не дасть автограф. 

Директор поглянув на 
академіка, академік — на 
нього і на мене. Вийняв 
ручку і поставив підпис на 
фотокартці. 

Той портрет з автографом 
довго висів на стіні моєї 
чорнобильської оселі. А під 
час ремонту квартири без-
слідно зник. Шкода. Краще 
б щось інше пропало... 

Другий спомин пов'яза-
ний з Легасовим. Заходжу 
в опергрупу Інституту імені 
Курчатова. Вона розташо-
вувалась тоді в будинку, де 
зараз профком НВО 
„Прип'ять". Заходжу і бачу 
незнайомого чоловіка. Мо-
ложавий, дуже симпатич-
ний. А в руках у нього 
якийсь прилад із закордон-
ним дизайном. „Дози-
метр", — здогадався я. Тоді 
ці прилади користувались 
підвищеним попитом. 

— Познайомтесь, це -
Валерій Олександрович 
Легасов, — говорять мені. 

Знайомимось. 
— Красива іграшка у 

вас, — кажу Легасову. 
— Можеш погратись... 
Я підніс прилад до тіла в 

районі печінки — запищало. 
— Ого, — здивувався Ле-

гасов. І присутні теж. А 
потім розповідали курча-
товцям у Москві, що чор-
нобильські ліквідатори ви-
живають без... печінки. Що 
ж, колись був чеховський 
„Человек без селезёнки", 
хай буде і ліквідатор без 
печінки... 

Коли знаєш людей, хо-
чеш — не хочеш зро-
стаєшся з ними. Коли ж ти 
спізнався з ними в Чорно-
билі — це потрійний зв'я-
зок. Тому кожен з нас бо-
ляче переживав відхід у не-
буття академіків Легасова, 
Александрова, інших лю-
дей, причетних до 
ліквідації наслідків аварії, 
створення укриття над реа-
ктором. 

Були ми зворушені і 
смертю Бориса Євдокимо-
вича Щербини, який три-
вилий час очолював урядо-
ву чорнобильську комісію. 
Доводилось якось у пресі 
читати, що Щербина був 
бюрократом і ледь не од-
ним з авторів застою. Не 

знаю, які були порядки в 
кабінетах тодішньої Ради 
Міністрів СРСР, але в 
Чорнобилі він диригував 
керівниками різних служб, 
як вправний диригент сим-
фонічним оркестром. Він 
завжди шукав найкорот-
ший шлях до поставленої 
мети. Наприклад, я в ранзі 
начальника невеликого це-
ху на пряму йому до-
повідав про обстановку на 
„Укритті". І оскільки я був 
представником замовника, 
Щербина завжди прислу-
хався до моєї думки, 
оцінюючи ситуації. У нас з 
Борисом Євдокимовичем 
була, сказати б, мовчазна 
домовленість... Доповідає 
хтось з учених чи проек-
тантів про спорудження 
„Укриття": якщо я слухаю 
спокійно, то Щербина ста-
виться схвально. Коли ж я 
заперечно хитну головою 
— голова урядової комісії 
тут же починає прискіпу-
ватись до доповідача, уточ-
нює деталі і, як правило, 
виявляє реальний стан ре-
чей. Часом доповідачам 
діставалось на горіхи за не-
точну інформацію. 

От вам і бюрократія. Вона 
буває різною. До речі, була і 
буде. Тим-то не всі ліквіда-
тори, що пройшли через 
горнило 86-го, що чудово 
попрацювали в екстремаль-
них умовах, знаходять себе 
сьогодні, в час спокійної, 
рутинної роботи. 

Я сам не будівельник. 
Але кожного разу, коли 
підходжу до „Укриття", 
дивуюся цьому творінню 
рук людських. І пишаюсь 
тим, що був причетний до 
його спорудження. Особ-
ливо мене вражала злагод-
жена робота будівельників 
мінсередмашу — справжніх 
асів свого діла. Управління 
будівництва № 605, яке бу-

ло створено спеціально для 
вивершення об'єкта „Ук-
риття", демонструвало 
справжні дива, винахід-
ливість і професіональну 
сміливість. Ці люди дарем-
но не підставляли себе 
радіаційній стихії. Діяти 
осмислено — значить діяти 
точно, з найменшими 
втратами. Професіонал — 
він не лише вправний 
ремісник, а справжній ху-
дожник на своєму місці. 
Взяти головного інженера 
будови Лева Бочарова або 
керівника УБ-605 Геннадія 
Ликова, який пізніше був 
нагороджений золотою 
зіркою Героя праці. Зро-
зуміло, справжніх зірок на 
будівництві було значно 
більше і далеко не всі з них 
удостоєні державних наго-
род. Ні, не заради нагород 
і чинів працювали люди 
тут у 1986-му. Тоді відразу 
було видно, хто чого вар-
тий... Усім знаходилось 
діло, відчуття ліктя було не 
лише парадною фразою. 

Шкода: тоді менш за 
все ми думали про те, що 
жили в історичну добу. 

Записав 

Віктор КАПУСТА 
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підполковник Савушкін, 
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генерал-майор 
М.Тараканов (четвертий), 

В.Голубєв (п'ятий), 
Г.Рейхтман (сидить). 

Фото 19 вересня 
1986 року. 

Із книги „ Чорнобильські 
записки" М.Тараканова: 

Того ж дня, 19 вересня, 
пополудні, почалась пе-
кельна операція в особливо 
небезпечній зоні третього 
енергоблока... Коли я 
прибув на КП, воїни 
батальйону були пере-
одягнені і стояли в строю 
— всього 133 чоловіка. Я 
привітався, довів офіційне 
розпорядження міністра 
оборони на проведення 
операції. Насамкінець по-
просив усіх, хто себе 
погано почуває, вийти із 
строю. Стрій солдатів, 
сержантів, офіцерів не 
поворухнувся... На старті 
офіцер ввімкнув секун-
домір, і почалась операція 
по видаленню радіоак-
тивних матеріалів з даху 
третього блока.. 


