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У 1832 році був введений інститут почесного громадянства, що було спробою пристосувати 
станову структуру міста до потреб часу, увівши привілейований міський стан [6, c. 31]. За чинним 
на 1868 рік законодавством серед купців почесними спадковими громадянами могли стати особи, які 
перебувають в першій гільдії 10 років, в другій – 20 [10, c. 31]. Також почесними особистими гро-
мадянами могли стати обивателі з дипломом про вищу освіту та ті, що мали особливі заслуги перед 
міською громадою [1, c. 164]. Спадкове почесне громадянство мало велику перевагу перед званням 
купця, бо передавалося у спадок, тому було більш привабливим для людини, яка прагнула отримати 
більше особистих та майнових прав [8, c. 114].

Таким чином, внутрішньостанова мобільність була достатньо високою, і залежала, передусім 
від зміни матеріального статку. Особливо нестійким був купецький статус, який можна було втрача-
ти та отримувати декілька разів за життя.
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У статті проаналізовано політику гетьманського та російського урядів щодо міст з магде-
бурзьким правом, схарактеризовано проблеми, які виникали між органами міського самоврядування 
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та козацькою адміністрацією і представниками російського уряду у містах Лівобережної України 
впродовж другої половини ХVІІ – XVIII ст. 
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Для соціально-економічного розвитку Лівобережної України другої половини ХVІІ – XVIII ст. 
характерним є значний розвиток міст. Міста Лівобережної Гетьманщини поділялися на кілька груп. 
Одну становили магістратські міста, що користувалися магдебурзьким правом. Другу групу ста-
новили ратушні міста, які мали міське управління – ратушу, але не користувалися магдебурзьким 
правом. Ці міста в більшій мірі залежали від старшинської адміністрації. Нарешті, було чимало по-
селень міського типу з розвинутими ремеслами і торгівлею, які не мали органу міського управління. 

Суть Магдебурзького права полягала у звільненні міста від управління і суду державних 
управителів і феодалів та даруванні йому права на створення органів місцевого самоврядування. У 
XV – XVII ст. за доби литовсько-польського панування Магдебурзьке право стало основою життє-
діяльності значної кількості міст України. Підґрунтям існування маґдебургії у місті стали привілеї 
польських королів. Магдебурзьким правом ще з часів польського панування на Лівобережній Укра-
їні користувалася більшість українських міст, зокрема Київ, Чернігів, Ніжин, Переяслав, Стародуб, 
Козелець, Остер і т. д.

Українська національна революція XVII ст. формально не скасувала попередні писані й функ-
ціонуючі нормативні акти права. Гетьманські інституції, що постали на початковому етапі Націо-
нальної революції залишили магістрати як зручну форму міського самоврядування, водночас стали 
вищою для них законодавчою інстанцією, що визначала правничі можливості міських урядників. 

У 1654 р. Українська держава прийняла протекцію російського царя. Московський уряд не 
вніс будь-яких змін в організацію міського самоуправління. Наявність у містах магдебурзького права 
була прийнята російським урядом як досконалий факт. У Березневих статтях 1654 р., зокрема, за-
значалося: «А быти б урядником в городах войтам, бурмистром, райцам, лавником, и доходы всякие 
денежные и хлебные збирать на царское величество и отдавать в его государеву казну тем людем, 
которых царское величество пришлет. Да тем же присланным людем, кого для тое зборные казны 
царское величество пришлет, и над теми зборщиками смотрить, чтоб делали правду» [1, с. 561].

Юридичним підґрунтям існування маґдебургії у містах Лівобережної України у другій поло-
вині XVII – XVIII ст. стали гетьманські універсали та  грамоти російських царів, які визначали не 
тільки правове поле, в якому функціонував магістрат, але й межі міста, підвладні йому села, ґрунти, 
озера й млини [2]. Так, 8 листопада 1649 р. гетьман Б. Хмельницький надав конфірмаційний універсал 
Чернігову, а також затвердив на посаді війта Івана Скиндера [3, с. 37]. 

Кожного разу після зміни гетьмана війти їхали до гетьманської резиденції з метою отриман-
ням універсалу, що підтверджував попередні права і привілеї міста. Так, у вересні 1687 р. після 
усунення від влади гетьмана І. Самойловича, новообраний гетьман Лівобережної України І. Мазепа, 
розглянувши супліку «пана війта, бурмистров, райців и всех майстратових места их царського пре-
світлого велиества Чернигова», прийняв рішення «права и суді майдебурские» підтвердити, а також 
залишити за магістратом село Петрушичі, «так и перевоз на реци Десни и млинов одного на реце 
Белоусе, прозиваемого Погорелого, другого на рецее Стрижне, прозиваемого Ялоцкого, озер и волок 
з давно им належних» [4, с. 414–415].
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Гетьманська адміністрація впливала на перебіг виборів війтів у провідних містах України. 
Зверхник держави надавав дозвіл на їхню елекцію. Так, після смерті київського війта Івана Бихов-
ського І. Мазепа послав до Києва значних військових товаришів Захара Шийкевича та Григорія Кар-
повича (Коровченка), які зібрали міських «урядників з цехмістрами та поспільством» і 13 жовтня 
1699 р. провели вибори. Хоча учасники елекції розглядали чотири кандидатури, схоже, цей процес 
був керований людьми гетьмана, які попередньо зустрічалися з місцевою елітою і організовували 
виборчий процес. Як відомо з документу 1688 р., гетьман навіть посилав генерального суддю Саву 
Прокоповича та інших значних військових товаришів розслідувати о «бывшем войте киевском» [5, 
с. 33]. Все це засвідчує, що магістрати маючи певні права, перебували під пильним контролем геть-
манського уряду. 

Депутації українських міщан з метою підтвердження свої прав також неодноразово виїздили 
до Москви. Так, навесні 1654 р. до Москви прибули депутації переяславських та київських міщан 
з наміром підтвердити свої права та привілеї. Мешканці Чернігова 28 січня 1654 р. присягнули 
на вірність московському царю. А 24 червня 1655 р. урядовці Чернігівського магістрату подали 
царю гетьманський лист з проханням «права привилия свободы от королей полских наданые велети 
подтвердити на веки о том дати…жалованую грамоту». У червні того ж таки року Чернігів отримав 
першу царську грамоту, в якій зазначалося: «права и привилия и свободы от королей полских 
наданые нарушати не велели, и меж себя войта и бурмистров и райцов и лавников выбирати им 
поволили». Наступну царську конфірмацію місто отримало у січні 1600 р. Але вже влітку 1660 р. на 
терені України спалахнула громадянська війна, під час якої Київський, Чернігівський та Ніжинський 
полки перейшли на бік Москви. 10 січня 1661 р. Олексій Михайлович надав Чернігову грамоту, в 
який висловлював подяку урядовцям магістрату й міщанам за те, що вони всупереч волі гетьмана 
Ю. Хмельницького виступили «против неприятелей ляхов и татар» разом із російськими вояками [6].

Вже від початку існування Української козацької держави між магістратами і козацькою ад-
міністрацією почали виникати конфлікти. Суперечності у відносинах між державними інституція-
ми Гетьманщини і органами міського самоврядування були зумовлені особливостями політичного 
і адміністративно-територіального устрою Української козацької держави. Формально магістрати 
як органи міського самоврядування були самодостатніми установами. Їхній статус був визначений 
конфірмаційними грамотами та універсалами. Але вища цивільна, судова і військова влада на Ліво-
бережній Україні належала гетьманові й генеральній військовій старшині. На місцях вона здійсню-
валася через козацькі адміністративні органи – полкові й сотенні канцелярії, які повсякчас втруча-
лися в діяльність магістратів. Козацька старшина зазвичай поводилась зверхньо по відношенню до 
магістратів, порушуючи їхню самостійність та вимагаючи від них повного підпорядкування. Пол-
кові канцелярії повсякчас порушували чинність приписів маґдебурзького права. Магістратам про-
тягом другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. довелося вести постійну боротьбу з полковими управами 
проти втручання козацької старшини у господарську, фінансову й судову діяльність міського уряду. 
Оскільки власне міщанська спільнота мала монополію на заняття ремеслом, промислами й торгів-
лею, порушення її прав представниками козацької старшини, а також рядовими козаками зумовило 
появу численних скарг урядовців магістрату до Генеральної військової канцелярії та безпосередньо 
до гетьманів. 

Наступ козацько-старшинської влади на повноваження магістрату зумовив появу оборонних 
гетьманських універсалів [2]. Зокрема, Чернігівський магістрат перший такий універсал отримав 
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16 листопада 1657 р. від гетьмана І. Виговського, який заборонив полковнику та козацькій стар-
шині втручатися у діяльність магістратського суду «и порядки меские», аби «не втручали людей 
под юрисдикциею мескою будучих и на футорах мешкаючих до работизн и датков не потягали, до 
аренды меской жадного приступу не мели, а ни горилок шынковали, окром що захочут гуртом про-
дати, то не мает быти зборонно». Наказано було також повернути магістрату Грицьківський млин, 
який «безправне ест взятый и од места одлучоный». У 1662 р. наказний гетьман Я. Сомко отримав 
скаргу від Чернігівського магістрату, в якій зазначалося, що козаки на ринках горілкою «межи кра-
мом» шинкують, чим завдають купецтву збитків і можуть спричинити у місті пожежу. 6 червня того 
ж року Я. Сомко надав універсал, який застеріг, щоб «от сего часу тых шинков горилчаных в рынку 
поперестали и от сего часу не важилис шинковати». У разі порушення цієї настанови було встанов-
лено штраф «до скарбу воскового» у розмірі 1000 талярів. 7 липня 1663 р. гетьман І. Брюховецький 
надав Чернігівському магістрату конфірмаційний та оборонний універсали, яки він зобов’язав чер-
нігівського полковника повернути магістрату озеро Пчельськ, «здавна до места належачое, яко их 
власное привернувши». Заборонялося втручатися у міське господарство, «аби в волоки войтовские 
не втручался и мещанам у шинкарок черниговских с капщини витрат не боронил, також побору на 
паром з волости Черниговской вибирати дозволял». 5 серпня того ж року І. Брюховецький затвердив 
за магістратом Погорілий млин і заборонив полковнику та козацькій старшині чинити перешкоди 
щодо «держания того млина, од нас на расходи ратушние наданого». 4 січня 1669 р. гетьман Д. Мно-
гогрішний видав наказ, яким зобов’язав чернігівського наказного полковника Гаврила Васильови-
ча забезпечити право Чернігівського магістрату «на послушенство» любецьких міщан. Міщанська 
громада була звільнена від забезпечення підводами та продовольством військовослужбовців, які пе-
реїздили через місто, а полковому уряду заборонялося втручатися у діяльність магістрату. Гетьма-
ни І. Самойлович та І. Мазепа також надали Чернігівському магістрату конфірмаційні універсали. 
Упродовж ХVІІІ ст. магістрати неодноразово скаржилися на протекціоністську політику представ-
ників козацького уряду. Під старшинською протекцією міщани й магістратські посполиті займалися 
торгівлею, промислами, ремеслами, не сплачуючи жодних податків до міської скарбниці. Численні 
скарги Чернігівського магістрату з цього приводу викликали появу 1719 р. відповідного універсалу 
І. Скоропадського. Загалом І. Скоропадський надав Чернігівському магістрату 14 універсалів, при-
чому майже всі вони мали оборонний характер [2].

Нехтування правами магістратів з боку козацької адміністрації спонукало міщан звертатися 
також до царського уряду. Зокрема, взимку 1690 р. чернігівський війт Степан Отрохов разом з уря-
довцями магістрату прибули до Москви і подали до Малоросійського приказу чолобитну, яка засвід-
чила наявність досить гострих соціально-станових суперечностей у повсякденному житті Чернігова. 
Текст чолобитної невдовзі майже повністю був включений до конфірмаційної грамоти царів Івана 
і Петра Олексійовичів. Насамперед міщани скаржилися на зловживання й утиски, яких припуска-
лася козацька старшина. Так, козацькі підсусідки, які мешкали у магістратських селах Петрушині 
та Хмельниці, не сплачували податків до міської скарбниці. Чернігівські полковники змушували 
ремісників працювати на них безкоштовно. Козаки займалися винокурінням, порушуючи монополь-
ні права міщан, відкривали у місті крамниці: «на мещанской земле построили черниговского полку 
казаки многие лавки подле мещанских лавок и тем строением мещанские лавки затеснили, и от того 
утеснения лавки мещанские запустели». Магістрат не погоджувався з тим, що мав забезпечувати 
підводами, помешканням та продовольством представників козацької влади, які тимчасово пере-
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бували в місті. Як зазначалося в чолобитній, козацька старшина разом з полковником вимагала під-
води і для своїх власних потреб. Насамкінець урядовці магістрату скаржилися, що «нас же, мещан, 
принуждает Черниговский полковник и казаки к своему суду мимо ратушной их розправы, и чрез 
магдебурские права их, мещан, емлют и сажают в тюрму». Скарги чернігівських міщан були врахо-
вані у царській конфірмаційній грамоті, наданій Чернігову 26 березня 1690 р. [6].

Від часу укладання українсько-російської угоди 1654 р. «малоросійські справи» належали до 
компетенції Посольського приказу, в складі якого існувала спеціальна канцелярія. У грудні 1662 р. 
вона була реорганізована в окремий Малоросійський приказ з широкими адміністративними повно-
важеннями. До українських справ був причетний також Розрядний приказ, який відав збройними си-
лами. Йому були підпорядковані усі найважливіші фортеці Гетьманщини, що знаходились у Києві, 
Чернігові, Ніжині та Переяславі [7, с. 119]. Під час переговорів у Москві в березні 1654 р. йшлося 
про розміщення в українських містах російських військових гарнізонів на чолі з воєводами. Проте 
остаточна редакція договірних статей 1654 р. санкціонувала призначення воєвод тільки до Києва та 
Переяслава.

Згідно Переяславських статей 1659 р. воєводи мали розміститися у шести українських містах, 
в тому числі у Києві та трьох містах Лівобережної України - Переяславі, Ніжині, Чернігові. Москов-
ські статті гетьмана І. Брюховецького 1665 р. передбачали, що російські воєводи мали прибути до 
більшості міст Лівобережної України і під їхнім управлінням мали перебувати українські міщани та 
селяни, які відтепер переходили під юрисдикцію московського царя. У Глухівських статтях Д. Мно-
гогрішного 1669 р. було зазначено: «воеводам и ратным людям, для обороны от неприятеля, быть 
только в Киеве, Переяславе, Нежине, Чернигове и Остре» [8, с. 145]. Гетьман І. Самойлович 1672 р. 
підписав Конотопські статті, в яких, зокрема, зазначалося: «воеводам и ратным людям в городах 
по прежним статьям … бать». У Коломацьких статтях гетьмана І. Мазепи 1687 р. також була під-
тверджена присутність російських воєвод та ратних людей у Києві, Чернігові, Переяславі, Ніжині та 
Острі «для обороны от неприятеля и чтоб впредь в малороссийских городах замешания и измены ни 
от кого никаких не было» [8, с. 116]. 

Призначені Малоросійським приказом воєводи мали насамперед командувати російськими 
військовими гарнізонами. Водночас вони стежили за діяльністю місцевої козацької адміністрації 
та ситуацією на терені відповідних регіонів [7, с. 123]. Більш конкретно їхні функції визначені у 
настанові ніжинському воєводі І. Ржевському, датованій 1665 р. [9, с. 79]. Вони мали піклуватися 
про те, щоб «изменники черкасы за рубеж в польскую и литовскую сторону и в иные государства 
не проехали, не прошли», передавати царю чолобитні та клопотання, стежити за станом фортець, 
залучаючи до роботи місцеве населення. Воєводи систематично відправляли до Москви так звані 
«отписки», в яких повідомляли про події, що відбувалися в Україні, діяльність гетьманської та міс-
цевої адміністрації, а також органів міського самоврядування. На думку О. Компан, функції воєвод 
в українських містах не були чітко визначені, відтак не було й належного розмежування функцій та 
повноважень воєвод і місцевої козацької влади [8, c. 144 ]. 

За гетьманування І. Брюховецького повноваження воєвод помітно розширилися. Так, на під-
ставі Московських статей 1665 р. до їх рук переходило збирання податків з мешканців міста. Пере-
думовою і водночас складовою частиною цієї податкової реформи став подвірний перепис міщан і 
посполитих в усіх полках Гетьманщини, проведений наступного 1666 р. Запровадження інституту 
воєвод в українських містах призвело до виникнення напруги у відносинах між ними та органами 
міського самоврядування. 
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Так, наприклад, у серпні 1666 р. Чернігівський магістрат подав чернігівському воєводі 
К. Хлопову скарги, у яких йшлося про порушення маґдебурзьких привілеїв, конфірмованих царським 
урядом, з боку російських військовослужбовців. Зокрема, війт Григорій Іванов, бурмистри та райці 
зазначили, що магістрат не зобов’язаний забезпечувати продовольством переїжджих. Крім того, вони 
наголошували, що прибутки з перевозу на р. Десні, озера Пчельск та двох млинів на р. Білоусі мали 
надходити до міської скарбниці, а не витрачатися на утримання російських військовослужбовців. 
У листопаді 1666 р. чернігівський війт клопотався про врегулювання проблеми стації – надання 
помешкань кур’єрам та військовим. Він також зазначив, що забезпечення продовольством має 
здійснюватися «с разсмотрения воеводского», а надання підвод – не тільки міщанами, а й козаками 
Чернігівського полку. Крім того, війт наполягав, щоб будинки міських урядовців були звільнені від 
постою військовослужбовців. Втім, проблема стації та надання підвод і надалі стояла дуже гостро. 
5 червня 1667 р. київський воєвода П. Шереметьєв своїм листом заборонив воєводам, російським 
військовим та козацькій старшині без дозволу та подорожніх листів вимагати від урядовців 
Чернігівського магістрату і міщан підводи та продовольство [6].

Та незважаючи на ці заходи, взаємини між російськими воєводами і військовими, з одного 
боку, і міським урядом та людністю, з іншого, у 60-х рр. ХVІІ ст. дедалі загострювались. Відтак не 
дивно, що коли на початку 1668 р. на Лівобережній Україні спалахнуло антимосковське повстання, 
козаки й міщани спільно виступили проти воєвод. Після замирення і укладення Глухівських статей 
з гетьманом Д. Многогрішним Малоросійський приказ, якому безпосередньо підлягали воєводи, 
намагався уникати конфліктів і суворо застерігав їх від перевищення повноважень.

Утриманням російських гарнізонів у містах відав Малоросійський приказ. Він мав 
забезпечувати їх продовольством, проте виплата грошей часто затримувалась, і видатки лягали на 
магістрат. У 1690 р. до Москви прибула чернігівська депутація на чолі з війтом Степаном Отроховим 
для одержання чергової конфірмації. Під час обговорення міщанської чолобитної постало питання 
про участь міщан у спорудженні й ремонті міських укріплень. Магістрат зобов’язаний був доглядати 
і ремонтувати міські укріплення, але війти та інші міські урядовці виступили за, щоб до виконання 
цієї функції були залучені і представники інших станів, які мешкали у місті, в тому числі козаки. 
Міщанська чолобитна містила прохання про те, щоб «его царского величества ратные люде 
подвод с них, мещан, и податей никаких не имали». Крім того, у разі ж відсутності у переїжджих, 
«которым доведется ехать чрез Чернигов в московское государство или в его великого государя 
малороссийские городы» царських грамот, гетьманських універсалів чи воєводських розпоряджень, 
урядовці магістрату просили дозволу не надавати їм підводи. У відповідній царській грамоті з 
приводу цього було зазначено, що «во время воинских походов нашим, царского величества, боярам 
и воеводам и ратным людем под воинские припасы, подводи и корм давать им, по прежнему указу», 
але вимагати підводи без належних на те підстав заборонялося [6]. 26 березня 1690 р. була видана 
царська конфірмаційна грамота Чернігову, яка врахувала скарги урядовців магістрату. Але і надалі 
проблема стації, надання підвід, відведення квартир російським військовослужбовцям стала досить 
гостро.

У 1722 р. воєвод замінили коменданти, яких згідно указу Сенату було направлено до 
лівобережних українських міст – Чернігова, Полтави, Стародуба, Переяслава, Ніжина. Крім того, 
протягом ХVІІІ ст. у лівобережних містах на постійній основі були розквартировані регулярні 
частини російської армії. У серпні 1732 р. Чернігівський магістрат звернувся зі скаргою до гетьмана 
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Д. Апостола на полковника М. Богданова, «правящего и комендантскую должность», за наказом 
якого в Черниговский гарнизон прибув майор Жидович разом з 400 солдатами, які оселилися 
у міщанських дворах. У скарзі зазначалося, що у попередній період міщани були звільнені від 
обов’язку надавати помешкання російським військовослужбовцям. Відтак, магістрат вимагав 
звільнити міщанські двори від постою. Зі свого боку, М. Богданов відправив гетьману лист, в якому 
зазначив, що чернігівські міщани зазвичай надавали квартири російським військовослужбовцям, і 
просив дозволу на розквартирування солдатів у міщанських будинках, так само, як це було зроблено 
свого часу в Києві, де «присланные из Москвы солдатские полки расположены по квартирам на 
Подоле у мещан» [6]. 

Отже, внутрішня суперечливість паралельного функціонування та взаємодії органів 
міщанської та козацької влади у містах Лівобережної Гетьманщини породжувала перманентні 
конфлікти. Магістратам доводилося постійно захищати і відстоювати свої права. Оскільки власне 
міщанська спільнота мала монополію на заняття ремеслом, промислами й торгівлею, порушення її 
прав представниками козацької старшини, а також рядовими козаками зумовило появу численних 
скарг урядовців магістрату до Генеральної військової канцелярії та безпосередньо до гетьманів. 
У цій ситуації політика гетьманського уряду по відношенню до магістратів загалом була досить 
прихильною і послідовною. Останній намагався скерувати ці відносини у раціональне русло, але 
причини протистояння виявилися настільки глибокими, що звичайними методами врегулювати 
ситуацію виявилося неможливим. Намагаючись захистити свої права, міські урядовці зверталися 
до російського уряду, від якого отримували відповідні конфірмаційні грамоти. Протягом другої 
половини ХVІІ – ХVІІІ ст. у цілому ряді міст Лівобережної України були розміщені російські 
військові гарнізони на чолі з воєводами, яких згодом замінили коменданти. Численні скарги міських 
громад до московських царів засвідчують порушення самоврядного статусу міст з боку російських 
військовослужбовців. Особливо гостро стояли проблеми стації, надання підвод, розквартирування 
військових. Царський та гетьманський уряди намагалися врегулювати ці питання, але їхні зусилля 
не дали позитивного результату. 
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Вікторія Журавель

РАДІАЦІЙНІ КАТАСТРОФИ В СРСР У СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ

У статті йдеться про дві радіаційні катастрофи на теренах СРСР. Спираючись на 
спогади очевидців, звертається увага на замовчування керівництвом держави факту аварій та 
безвідповідальне залучення людей до ліквідації наслідків.

Ключові слова: катастрофа, радіація, ліквідатори.

Чорнобильська аварія упродовж багатьох років нікого не залишає байдужим, хоча вже пройшло 
чимало часу від тих трагічних подій. Чорнобильська атомна електростанція й надалі є об’єктом 
пильної уваги світової громадськості, але не варто забувати, що перша велика радіаційна катастрофа 
на теренах колишнього СРСР відбулася 29 вересня 1957 р. на хімкомбінаті «Маяк», у Челябінській 
області («Киштимська аварія»). Там викид радіації оцінили в 20 мільйонів Кюрі, у Чорнобилі – 50 
мільйонів Кюрі. Різнилися також і джерела радіації: у Чорнобилі – ядерний енергетичний реактор, 
на «Маяку» – ємність з радіоактивними відходами. Наслідки ж цих двох катастроф схожі – сотні 
тисяч людей, які зазнали впливу радіації, десятки тисяч квадратних кілометрів зараженої території, 
страждання і героїзм пожежників, ліквідаторів, лікарів.

Дослідженням означених аварій займалися науковці не лише України, але й інших країн 
світу. Зокрема, варто назва праці Б. Нікіпєлова, Є. Дрожко [4, 5], В. Антонова [1], Г. Романова [7], 
Т. Ралдугіної [6], А. Дьяченка [3], Ф. Байрамової [2] та інших. Власне про факт аварії у Челябінській 
області оголосили лише у червні 1989 р. на засіданні Верховної Ради СРСР. Фахівці звертали увагу 
на причини, хід і наслідки аварій. Водночас, задля об’єктивної реконструкції перебігу подій є 
актуальними спогади очевидців, ліквідаторів, тих, хто безпосередньо пережив ті катастрофи. Люди 
без прикрас й усталених рамок офіційної ідеології розповідали про побачене. Ці матеріали, як ніякі 
інші, дозволяють об’єктивно оцінити дії влади. Відтак, ставимо за мету охарактеризувати процес 
ліквідації радіаційних аварій, спираючись на свідчення осіб, які у перші ж дні були залучені до робіт 
на станціях. Нами безпосередньо використані опубліковані спогади п’яти респондентів.

«Киштимська аварія» сталася у закритому місті «Челябінськ-40». До осені 1957 р. вимірювальні 
прилади, запозичені у хімічній промисловості, прийшли в незадовільний стан. Як результат – 
наприкінці вересня 1957 р. трапилася серйозна поломка в системі охолодження і одночасний збій у 
системі контролю. Як згодом зазначалося у звіті: «порушення системи охолодження внаслідок корозії 
і виходу з ладу засобів контролю в одній з ємностей сховища радіоактивних відходів, об’ємом 300 
метрів кубічних, зумовило саморозігрів. Там зберігалися 70-80 т. високоактивних відходів переважно 
у формі нітратно-ацетатних сполук. Випаровування води, осушення залишку та розігрів його до 
температури 330-350 градусів призвели до вибуху вмісту ємності. Потужність вибуху, подібного 


