
Існувало кілька проектів „саркофага". Було 
визнано найбільш оптимальним і надійним про-
ект, запропонований ленінградським ученим, го-
ловним інженером Всесоюзного науково-
дослідного проектно-конструкторського і техно-
логічного інституту енергетичних технологій 
(ВНДІПІЕТ) Володимиром Олександровичем 
Курносовим. Як усе геніальне, ідея його проста. 
Більше того, вважаю: не було б розробки Курно-
сова — не було б і „саркофага". 

Спогад - і н терв ' ю 

Світ такого не знав 
Бесіда з директором ВНДІПІЕТ 

Володимиром Курносовим 

Спогад-експромт 

Андрій Неволін, 
на „Укритті"з 86-го: 
— Першими після по-

жежників на дах четвер-
того блока прийшли війсь-
ковики. Вони були схожі 
на астронавтів, що стали 
на поверхню Місяця. Сол-
дати кроїли один одному 
захисні костюми з про-
свинцьованої гуми. Кожен, 
повертаючи з завдання, 
скидав костюм-скафандр 
у куточку... 

Коли військовики впора-
лись із завданням і пішли, 
приміщення лишилось по-
рожнім. Його прибрали. А 
мені чомусь спало на думку 
заміряти те місце, де ле-
жали гумові скафандри. 
Дозиметр показував один 
рентген на годину. Можна 
тільки здогадуватись, 
який слід залишився на со-
лдатських тілах... 

Багато людей пройшло 
через дах і нижні позначки 
„Укриття", але більшість 
залишаться в пам'яті 
учасників ліквідації та на-
ших нащадків безіменни-
ми... 

— Згадайте, будь лас-
ка, ситуацію, в якій ви 
опинились, прибувши до 
Чорнобиля? 

— Ситуація була 
вельми складна. Справа 
в тім, що свого часу ми 
проектували реакторні 
відділення 1-го та 2-го 
блоків ЧАЕС. А ось 3-м 
та 4-м реакторами цієї 
станції займались фа-
хівці московського ін-
ституту „ Гідропроект", 
які пішли на досить 
сміливе рішення, об'єд-
навши під одним дахом 
одразу два блоки. 

Ми ніколи до цього 
на 4-му блоці ЧАЕС не 
працювали, по суті, не 
знали його і, перш ніж 
розпочати його укрит-
тя, повинні були добре 

Із спогадів Л.Забіяки 

вивчити реальну обста-
новку — ступінь за-
бруднення, провести 
комплексне інженерне 
обстеження. 

Колишній заступник 
начальника відділу на-
шого інституту з вироб-
ництва та організації 
робіт Олексій Андрійо-
вич Бицький став го-
ловним інженером про-
екту. З перших днів пе-
ребування в Чорнобилі 
він займався збиранням 
необхідної інформації, 
літав над руїнами реак-
тора вертольотом, а 
пізшіше „батискафом", 
постійно вносив до 
проекту якісь уточнен-
ня. Щоправда, Биць-
кий займався проектом 
на першому етапі 

ліквідації аварії, згодом 
його замінили інші. 

Головним керівни-
ком проекту і автором 
нині існуючого „Укрит-
тя" виявився я. Конст-
руктивним вирішенням 
окремих його елемен-
тів, усіма розрахунками 
їх міцності займався го-
ловний конструктор 
інституту Євген Петро-
вич Цуриков. На чолі 
групи архітекторів-бу-
дівельників, — а сюди 
входило до 25 чоловік, 
— був Іван Климович 
Моїсеєв. Зовнішній ви-
гляд „саркофага" — 
справа їхніх рук. Вони 
ж готували проекти ко-
лон, балок, в тому 
числі й знаменитого 
„мамонта"... 

Від інституту очолю-
вав роботи по зведенню 
об'єкта „Укриття" і фа-
ктично був заступни-
ком головного інжене-
ра будівельного уп-
равління № 605 Вадим 
Михайлович Багрянсь-
кий. 

Над матеріалами про 
подальшу долю 3-го 
блока (з оцінкою вит-
рат), а також про пер-
спективу м.Прип'яті — 
відмивати його, руйну-
вати чи консервувати — 
працював начальник 
від ділу техніко - еконо -
мічного обгрунтування 
інституту Михайло Іго-
ревич Завадський. Саме 
за його пропозицією 

3-й блок було вирішено 
відновити, а місто за-
консервувати. 

Як бачимо, об'єкт 
„Укриття" — дітище 
колективних зусиль. І 
чия заслуга тут більша 
— сказати важко. 

Паралельно з нами у 
Москві по цій же темі 
працювала велика гру-
па проектувальників, 
бідою зібраних під од-
ним дахом. Окрім 
фахівців ВНДІПІЕТ, до 
неї входили представ-
ники московського 
інституту „Гідропро-
ект" та Київського 
відділення всесоюзного 
інституту „Атоменерго-
проект". Фактично це 
була еліта нашої галузі. 
Тут-бо й народжува-
лись проекти майбут-
нього об'єкта „Укрит-
тя". Ми з ними 
постійно контактували, 
радились, ділились 
інформацією. Всі вони 
в різний час виїздили 
до Чорнобиля. 

— У підсумку переміг 
ваш проект. Скажіть, 
Володимире Олександро-
вичу, образ його з'явився 
вам як миттєве осяяння 
чи це був усе-таки плід 
тривалих та болісних 
пошуків ? 

— Спочатку оформи-
лась головна ідея — по-
ступово бетонуючи під-
ходи до 4-го блока і 
тим самим вгамовуючи 
радіацію, наблизитись 

Спогад-експромт 

Сергій Кульхов, 
на „Укритті" з 86-го: 
— Перші травневі дні 

1986-го. Ми їздимо на 
роботу бронетранспорте-
рами, перевдягнувшись у 
спецівки. За тиждень-
півтора геть звикли до 
військового способу жит-
тя... 

Раптом зустрічаємо на 
дорозі знайомого. У ши-
карному костюмчику, з 
сумкою і валізою в руках. 

— Звідки ? — питаємо. 
— З відпустки. 
— А як тебе пропустили 

через кордони міліції? 
— Прорвався. Дуже 

поспішаю додому... 
І війнуло чимось, здава-

лось, давно забутим, рід-
ним. Та шлях до вла-
штованого життя був від 
тих днів тривалим... 



На знімках: 
у надрах „Укриття" (фото 

Валерія І н юті на); 
академік Євген Веліхов 

(1-й справа) на „Укритті" 

до його завалів і, мак-
симально використав-
ши конструкції, що ли-
шились після вибуху, 
затулити цю бісову діру 
стінами та дахом. Саме 

так під час челябинсь-
кої аварії, де я був го-
ловним інженером про-
екту ліквідації її 
наслідків, ми заганяли 
радіацію під бетон. 

Іншого, більш ефектив-
ного засобу захисту від 
радіоактивних забруд-
нень досі нема. Ну, а 
всі деталі нинішнього 
„саркофага" — це, як я 
уже казав, праця колек-
тивна. Всередині нія-
ких робіт ми не вико-
нували. Залили бето-
ном — і все. Як мовить-
ся, куди влучив — туди 
і влучив... 

Знову ж таки, не всі 
знають, що перший 
варіант нашого проекту 
передбачав викори-
стання малогабаритних 
конструкцій, оскільки 
кранів великої ванта-
жопідйомності у нас 
тоді не було. Коли ми 

дізнались про існуван-
ня німецького крана 
„ДЕМАГ" - один з 
них було вже закуплено 
Міністерством енерге-
тики та електрифікації 
з якоюсь метою, — зра-
зу ж вирішили за будь-
яку ціну одержати таку 
техніку. Саме ці крани, 
а також потужні бето-
нонасоси й лягли в ос-
нову нового варіанту 
„Укриття", де всі бал-
ки, перекриття, захисні 
стінки вже було пере-
проектовано на більшу 
вантажопідйомність. 

Особлива складність, 
з якою ми зіткнулись 
під час проектування і 
під час зведення „Ук-
риття", полягала в то-
му, що доводилось пра-
цювати в умовах най-
жорстокішої радіації. 
Проекти складались 
майже виключно за фо-
тознімками, які льотчи-
ки доставляли нам 
кожного дня. Сам про-
цес проектування роз-
тягся на п'ять з поло-
виною місяців — на 
весь час, доки „сарко-
фаг" будувався. По хо-
ду справи сюди вноси-
ли десятки, сотні коре-
ктивів. І в цьому теж 
його унікальність. У 
світі подібного досвіду 
ще не було. Споді-
ваємось, більше й не 
буде... 

— Наскільки надійне, 
на ваш погляд, все те, 

чим прикрито 4-й реак-
тор? 

— За всіма технічни-
ми нормами об'єкт 
„Укриття" розраховано 
на ЗО років. Майже де-
сять з них він стоїть. 
Повірте мені як спе-
ціалісту, без пригод 
простоїть і ще двад-
цять, якщо за цей час 
не придумають нічого 
кращого. За станом йо-
го стін та покрівлі по-
стійно стежать „маяч-
ки" — спеціальні дат-
чики. Є установки по 
вгамуванню радіацій-
ного пилу. Відповідні 
служби ЧАЕС постійно 
провадять профілак-
тичний ремонт окремих 
вузлів „саркофага", 
зміцнюють їх. І якщо 
він сьогодні опинився 
хоч у ближньому, але 
все ж замежжі, для нас 
цей об'єкт, як і раніш, 
свій. З ним пов'язано 
надто багато у кожного 
з нас, аби відвернутись 
від цих проблем, вважа-
ти їх виключно ук-
раїнськими. 

Бесідував 

Юлій САФОНОВ 
Санкт-Петербург 

Р о з ш и р е н и й текст інтерв'ю 
буде опубліковано в книзі „Объ-
ект „Укрытие". Преодоление" 

Спогад-експромт 
Василь Кротов, 
на „Укритті" з 86-го: 
— Якось намагались ви-

пробувати систему витяж-
ної вентиляції Її у проекті, 
здається, не було. Ввімкну-
ли — раптом тривожний 
дзвінок з Чорнобиля: 

— Що там у вас? У нас 
тут фон удесятеро виріс. 

Вимкнули витяжку, фон 
вгамувався... Більше з тією 
системою не експеримен-
тували. 

Олександр Ківеров, 
на „Укритті" з 86-го: 
— Один сержант запасу 

завагався: йти на дах чи ні? 
Уловивши вагання, мій то-
вариш запитав сержанта: 

— У тебе діти є? 
— Є. Двоє синів. 
— Повернешся — ще дві 

доньки буде. 
Всі розсміялись, а сер-

жант побіг на дах... 


