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1. Ртуть в історії світу 
Ртуть відома людству давно і на різних континентах, в рі-

зних цивілізаціях – зокрема, вона знайдена в єгипетських гроб-
ницях, які датуються 1500 р. до Р.Х. Велику кількість ртуті ви-
явлено в камері під пірамідою, званою «Храм Пернатого Змія» 
(вік – близько 1800 років), третьої за величиною піраміди Теоті-
уакана – давнього міста в долині Мехіко, на території якого роз-
ташовані найбільші піраміди Месоамерики. У величезному па-
лаці знаменитого своєю жорстокістю китайського імператора 
Цінь-Шіхуанді (259-210 р. до Р.Х.) були створені цілі ріки і 
озера, наповнені чистою ртуттю. За легендою, по цих (небез-
печних своїми випаровуваннями) річках імператор пропливав з 
наложницями на прикрашених човнах. Масштабність цих гід-
ротехнічних споруд підкреслює загальна кількість будівельни-
ків, яка обраховувалася десятками тисяч засуджених на катор-
жні роботи.  

Починаючи з античних часів ртуть входила в астрологічну 
«сімку» металів: золото, срібло, ртуть, мідь, залізо, олово, сви-
нець – всі вони означали сім відомих в ті роки «світил» – Сонце, 
Місяць, Меркурій, Венера, Марс, Юпітер і Сатурн. Ртуть, «мер-
куріум», означала планету Меркурій, таку ж маленьку, блиску-
чу, рухливу, як кулька ртуті. Відомий англійський драматург 
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Вільям Шекспір, в трагедії «Ромео і Джульєтта» зробив голо-
вним винуватцем подій жвавого Меркуціо, убитого братом Джу-
льєтти, Тібальдом, і відомщеного Ромео. 

Знаменитий метал одержав у давнину промовисті назви: 
«срібна вода», «зміїне молоко», «драконова кров», «живе сріб-
ло». Ртуть згадується у працях Аристотеля, Теофраста, Плінія 
Старшого, Вітрувія та інших античних учених. Латинська назва 
цього металу «гідраргірум», яку дав ртуті грецький лікар Діос-
корид (I ст. до Р.Х.), означає в перекладі «срібна вода». Пара-
доксально, але факт – надзвичайно шкідливий метал здавна ви-
користовувався з лікарськими цілями. Крім вельми екзотичних і 
сумнівних способів застосування були й успішні спроби ліку-
вання. Легендарний лікар епохи Відродження Парацельс успіш-
но застосовував ртутні препарати і солі ртуті для лікування хво-
рих. Різні сполуки ртуті і зараз широко застосовують в медици-
ні: так, хлорид ртуті HgCl2 (сулема) має дезинфікуючі властиво-
сті; хлориста ртуть Hg2Cl2 (каломель) є проносним, а також се-
чо- і жовчогінним засобом; препарат меркузал використовують 
як сечогінний засіб; деякі ртутні мазі допомагають при нашкір-
них та інших захворюваннях. 

Разом з тим, сполуки і пари ртуті можуть викликати гострі 
отруєння людського організму. Так, в 1810 р. на англійському 
кораблі «Тріумф» понад 200 чоловік отруїлися ртуттю, що ви-
лилася з бочки. Надзвичайно шкідливими були ртутні випарову-
вання і для гірників, які добували цей метал. У англійського пи-
сьменника Кіплінга є такі рядки: «Я гіршій смерті віддам пере-
вагу, якби тільки не працювати на ртутних копальнях, де кри-
шаться зуби у роті...». Ректор Києво-Могилянської академії 
Феофан Прокопович у своїх лекціях 1705-1709 років зазначав 
«Більшість хвороб, з якими стикаються шахтарі й металурги, 
походять від сірки й ртуті». Досі в лабіринтах гірничих виро-
бок, де у давнину видобували ртуть, можна побачити безліч ске-
летів. Дорогою ціною – тисячами життів – доводилося розпла-
чуватися з горами за червоний камінь, неначе обагрений кров’ю 
тих, хто намагався проникнути до ртутних скарбів. 

Але «гра варта свічок» – ртуть застосовують у багатьох 
галузях техніки. У XVII ст. були створені перші ртутні прилади 
для вимірювання температури (винахід французького фізика 
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Амонтона). Німецький фізик Фаренгейт створив свій ртутний 
термометр зі шкалою, яка досі застосовується в Англії і США. 
Без «гримучої» ртуті, укладеної в капсулях-детонаторах, дето-
нуючих шнурах, не були б такими успішними вибухові роботи и 
стрілецька зброя.  

Основне застосування ртуті у гірництві було пов’язане з 
технологією видобування золота. При обробці подрібненої у 
присутності води золотоносної породи ртуть утворює із золотом 
амальгаму. Відомі такі форми (стійкі меркуриди), як AuHg2, 
Au2Hg і Au3Hg. Крім того, утворюється суспензія захоплених, за 
рахунок змочування, найдрібніших крупинок золота. Отриману 
амальгаму продавлювали через замшу й піддавали перегонці, 
випарюючи ртуть і отримуючи чисте золото. Інший, більш су-
часний спосіб – не менш шкідливий, з точки зору екологічності, 
оскільки використовує ціанові солі.  

Здатність ртуті розчиняти багато металів, утворюючи так 
звані амальгами, була помічена ще до нашої ери. У більш пізні 
часи амальгами використовували для покриття мідних церков-
них куполів тонким шаром золота. Таким способом був позоло-
чений, наприклад, купол Ісакіївського собору, створеного у 
1818-1858 роках в Петербурзі за проектом Огюста Монферрана. 
Понад 100 кг червонного золота було нанесено амальгамацією 
на мідні листи, з яких виконаний гігантський, діаметром близь-
ко 26 метрів, купол цього собору. Поверхню мідних листів рете-
льно очищали від жиру, шліфували і полірували, а потім вкри-
вали амальгамою – розчином золота в ртуті. Після цього листи 
нагрівали на спеціальних жаровнях доти, доки ртуть не випаро-
вувалася, а на листі при цьому залишалася тонка (товщиною де-
кілька мікрон) плівка золота. Але легкий синювато-зелений ди-
мок ртуті, який, здавалося, безслідно зникав, устигав отруїти 
робітників, що займалися позолотою. І хоч позолотники корис-
тувалася скляними ковпаками, це не рятувало від отруєння. За 
свідченням сучасників, золочення купола коштувало життя 
60 робітникам. 

Ртуть увічнена навіть у пам’ятниках – відомий фізик зі 
США, Роберт Вуд зображений на фоні величезного увігнутого 
дзеркала ртутного телескопа, який одержали обертанням вели-
чезної посудини зі ртуттю. 
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Здавна ртуть отримували випаленням ртутних руд в неве-
ликих спеціальних дзвоноподібних печах з відвідними трубами. 
Вигляд їх наочно показаний в книзі «Про піротехніку» італійсь-
кого металурга і ливарника Ваноччо Бірінгуччо (1480-1539). 
Описується цей знаменитий метал і у першій гірничо-
металургійній енциклопедії «De Re Metallica» Георгія Агріколи. 

Найбільше в світі ртутне родовище (Альмаден) знахо-
диться в Іспанії, на частку якого донедавна припадало до 80% 
світового видобутку ртуті. Родовище розробляється вже 
2500 років. Пліній Старший згадує в своїх творах, що Рим заку-
повував в Іспанії щорічно до 4,5 тонни ртуті. «Друге народжен-
ня» рудників Альмадена пов’язане з розробкою потужних родо-
вищ золота і срібла в Іспанській Америці (зокрема на фантасти-
чно багатому руднику Потосі, що змінив долю світової торгівлі 
й фінансів). Добування срібла шляхом амальгамації потребувало 
величезної кількості ртуті, яку доставляли іспанські судна (по-
дібно до «срібної армади», яка транспортувала срібло, був утво-
рений особливий «ртутний флот»). Між Потосі та Альмаденом 
через океан простяглися шляхи взаємодопомоги, які понад сто-
річчя забезпечували виробництво американського срібла до від-
криття ртутних родовищ в Уанкавеліці (Перу).  

Особливе значення ртуть мала в діяльності алхіміків. Ідея 
трансмутації металів у золото й срібло народилася ще в Давньо-
му Єгипті. Із сакрального осмислення єгипетськими жерцями 
досвіду рудознавців, вивчення властивостей і перетворень міне-
ралів народилась перша природнича наука – „наука про метали”. 
Подібно до чорного кольору нільських повенів, які давали життя 
всьому живому, та до чорного кольору земних глибин, що наро-
джували загадкові руди, ця наука дістала назву „хемія” (з дав-
ньоєгипетської мови – „чорний”, що одночасно було й самона-
звою Єгипту). У дельті Ніла, в культовому місті Оні (Геліополі) 
при храмі бога Пта було відкрито прообраз першого університе-
ту, у якому в системі теософічних уявлень викладали знання про 
руди, мінерали та їх хімічні перетворення. Археологи виявили 
поруч із деякими храмами хімічні лабораторії. 

Міфічному Гермесу Трисмегисту, якого ототожнюють з 
єгипетським богом-чародієм Тотом, легенда приписує створення 
філософського каменю, певного еліксиру (реактиву), який від-
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кривав можливості «ушляхетнення» металів, трансформації рту-
ті в золото або срібло1. Разом із основною ідеєю алхімічної змі-
ни речовин, дістали розвиток й інші символічні ряди, пов’язані 
зі внутрішнім перевтіленням (вдосконаленням) самого алхіміка. 
Значний розвиток дістала алхімія в працях арабських учених, які 
успадкували знання захопленого арабами Єгипту. Сама назва 
„альхемія” (в сучасній вимові „алхімія”) повторює назву єгипет-
ської науки з додаванням поширеної в арабській мові префіксої-
ди „аль”. Ця назва вперше з’явилася в принца Халіда ібн Язида 
(VII ст.), листування якого зі славетним олександрійським мо-
нахом Маріаносом вважається першим арабським алхімічним 
текстом. У Європі алхімія почала поширюватися в ХII ст., коли 
численні твори арабських вчених були перекладені латиною.  

У часи пізнього середньовіччя багаті європейські родови-
ща благородних металів значною мірою були вичерпані й видо-
буток руд суттєво скоротився, що потребувало альтернативних 
пошуків золота та срібла. Незважаючи на численні ризики, 
спричинені церковною забороною й діяльністю інквізиції, арис-
тократія Європи таємно підтримувала спроби магічного пере-
творення ртуті на золото. Максимальний вплив ці настрої мали 
за часів імператора Священної Римської Імперії Рудольфа II 
(1552 – 1612 рр.), який був відомим покровителем окультних 
наук і виробів золотарства. Столиця імперії, перенесена в Прагу, 
стала Меккою алхіміків і астрологів з усього світу. Легенди про 
нібито успішні перетворення „герметичної ртуті” на золото, 
здійснені тим чи тим алхіміком (здебільшого майстерно прове-
дені обманні трюки) миттєво поширювались і розпалювали ін-
терес до алхімії. Так, виявлені в скарбниці Рудольфа II незви-
чайні золоті зливки вагою в сотні кілограмів поголос юрби 
пов’язував не з чеськими золотими рудниками, а з алхімічними 
перетвореннями. Незважаючи на магічну сутність алхімічного 
                                                
1 Варта подиву віра давніх алхіміків у можливість трансформації металів і по-
шуки шляхів таких перетворень (особливо «герметичної ртуті» в золото). Мрія 
алхіміків була здійснена лише в 1947 р., коли способом ядерної реакції (ней-
тронне опромінювання ізотопів ртуті в атомному реакторі) було отримано 
штучне стійке золото. Як унікальний експонат воно (у мізерній кількості) 
зберігається в Чиказькому музеї науки й техніки. Ціна такого металу виявила-
ся на кілька порядків вищою, ніж золота, видобутого зі звичайних руд.   
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вчення, воно прислужилося задля проведення величезної кіль-
кості дослідів, пов’язаних з пробірним аналізом, подрібненням і 
діленням порід, їх екстракцією, пропіканням, плавленням, купе-
ляцією, амальгамацією різних руд і металів.  

Україна – одна з небагатьох країн світу, яка має багаті 
ртутні скарби. У нас є знамените родовище ртутних руд – Ми-
китівське, яке знаходиться на Донбасі. Про давній початок його 
розробки свідчать знайдені тут на глибині до 20 м давні гірничі 
виробки із знаряддями праці стародавніх гірників (молотки, 
клини тощо). Про це родовище і видобуток ртутних руд в Укра-
їні – наша подальша розповідь. 

 
2. Відкриття і хронологія освоєння Микитівського ро-

довища ртуті 
Завдяки Микитівському родовищу ртуті (м. Горлівка) 

Україна займає 2 позицію у Європі і 5 у світі за запасами ртуті. 
Відкриття української ртуті на Донбасі має свою захоп-

люючу історію, з роками обростає легендами, бувальщинами. 
Зупинимося на історичних фактах. 

У 1879 р. донбаський гірничий інженер, управляючий Че-
гарської вугільної копальні Аркадій Васильович Міненков зо-
всім випадково відкрив ртутні руди неподалік залізничної стан-
ції Микитівка на щойно побудованій Азовсько-Харківсько-
Курській магістралі. Міненков очікував поїзд на Харків, часу 
було вдосталь і він вирішив пройтися по пристанційному сели-
щу. Прогулюючись, звернув увагу на кам’яні паркани вздовж 
вулиці, складені брилами пісковику з характерними червоними 
вкрапленнями. З цього ж каменя було виконано також перон 
станції. Розпитав місцевих мешканців і встановив де знаходять-
ся каменоломні, – виявилося, що у 4-х верстах від залізниці. Це 
були давні шахти глибиною 12-20 метрів, просто «набиті кіно-
вар’ю і ртутною рудою». Поряд з каменоломнями А.Міненков 
виявив покинутий старовинний рудник кіноварі, побудований, 
імовірно, ще давніми праслов’янами. 

Аркадій Васильович звернувся зі своїм відкриттям до ві-
домого гірничого інженера і практика О.А. Ауербаха. Вони з 
Міненковим, розуміючи важливість відкриття, але не маючи до-
статнього досвіду видобутку і переробки руд ртуті, поїхали до 
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Австрії та Іспанії, на той період – світових центрів видобутку 
ртуті.  

Повернувшись, Ауербах і Міненков вирішують побудува-
ти у Микитівці рудник, завод «по перегонці ртуті» і поселення 
для робітників. Підключивши інших компаньйонів, вони органі-
зували «Товариство ртутного виробництва «О. Ауербах і Ко». 
Ртутновидобувний комплекс назвали іменем дружини Ауербаха 
– «Софіївський», до нього крім заводу входили ртутні шахти 
«Софія», «Чегарники», «Железнянка», а пізніше і вугільні шах-
ти. Будівництво заводу розпочали весною 1886 р., а вже 14 гру-
дня випалили першу партію ртутної руди. У 1889 р. побудовано 
рудник № 5 «Альберт», у 1897 р. побудована шахта № 7 «Альф-
ред». З описом першого Микитівського ртутного заводу авторс-
тва О. Ауербаха можна ознайомитися в «Горном журнале» за 
1888 рік. 

Тільки за 1897 р. було видобуто 5,8 млн. пудів (95000 т) 
руди, виплавлено 37600 пудів (626,6 тонни) ртуті. Справа пішла 
так добре, що Микитівський завод не тільки забезпечив всю кра-
їну ртуттю, але й почав її експортувати, витісняючи з міжнарод-
ного ринку австрійську та іспанську продукцію. Лондонський 
банк Ротшильда, який володів найбільшою у світі ртутною ко-
пальнею в Іспанії (родовище Альмаден), запропонував Ауербаху 
продати підприємство. Але на загальних зборах Акціонерного 
товариства вирішили відмовити в цьому банку Ротшильда.  

Цікавою є інформація про побут шахтарів і робітників, які 
видобували і переробляли ртуть. Для службовців було побудо-
вано 5 двоквартирних будинків по 3 кімнати у кожній квартирі, 
для кваліфікованих робітників – 12 таких же будинків по 2 кім-
нати на квартиру. Сімейні некадрові робітників мали будинки-
землянки. Неодружені робітники жили в 5 великих казармах. 
Опалення (вугілля) і вода, а також ліки були безплатними. Піз-
ніше побудували лікарню і школу. Всім 20-го числа кожного мі-
сяця виплачувалася заробітна плата, до Великодня і Різдва вида-
вали «наградні» у розмірі зарплати. 

У кінці ХІХ ст. ситуація змінюється не в ліпший бік. У 
1897 р. Акціонерне товариство покидає його досвідчений спі-
взасновник А. Міненков, достойної заміни якому не знайшлося. 
У січні 1899 р. на шахті «Софія» виникла пожежа, яка завдала 
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копальні великої шкоди, шахту затопили і вона випала з вироб-
ничого циклу. О. Ауербах, економічно оцінивши ситуацію, час-
тково переорієнтовується на видобування вугілля. 

На початку ХХ ст. розвитку ртутної справи завадила спе-
ршу економічна криза в Росії у 1900-1902 рр., а потім російсько-
японська війна 1904-1905 рр. Восени 1906 р. на зборах акціоне-
рів вирішили шукати нових солідних підприємців для продажу 
або здачі у оренду ртутних і вугільних копалень. Такий багатий 
інвестор знайшовся – купець Животовський уклав з Товарист-
вом договір аренди вугільних копалень на 12 років.  

1907 р. у Брюсселі купцем Животовським засноване акці-
онерне товариство «Аренда вугільних копалень О. Ауербаха», 
пакетом акцій якого володів також Азово-Донський банк. Це 
Товариство у 1908-1910 рр. експлуатувало тільки вугільні копа-
льні, але не витримало удару кризи і самоліквідувалося. Ртутні 
копальні з 1908 р. були законсервовані, шахти затоплені. До 
1912 р. ртуть не видобувається і не виробляється. 

У 1912-1913 рр. відбувається економічний підйом, «Акці-
онерне товариство О. Ауербаха» розвідує нові поклади ртутних 
руд, купує вугільні копальні. Ухвалене рішення про будівництво 
нового ртутнопереробного заводу, до чого підключається авст-
рійська фірма «Аухаген». Але Перша світова війна 1914-
1918 рр. порушує всі ці плани. У 1915 р. на недобудованому за-
воді починають виготовляти ртуть для військової промисловос-
ті. У 1916 р. помирає інженер і промисловець О. Ауербах, який 
зумів поставити вітчизняне ртутне виробництво на сучасну (для 
того часу) науково-технічну основу. 

У 1917 р. акціонерне товариство «Ртутное и угольное дело 
А. Ауэрбаха и Ко» припинило своє існування, а 1918 р. воно бу-
ло націоналізоване. У 1927 р. Микитівські ртутні підприємства 
разом з вугільними перетворені на єдиний комплекс – «Мики-
тівський ртутний комбінат». У 1957 р. почалася реконструкція 
комбінату і його розширення, організовано видобуток руд най-
дешевшим – відкритим способом (це менш екологічний спосіб 
видобутку, ніж шахтний, але екологія видобутку і переробки 
микитівської ртутної руди – це зовсім інша розмова). У 1960-х 
роках вітчизняна ртутна промисловість, в основному «Микитів-
ський ртутний комбінат», повністю задовольняли потреби СРСР 
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у чистій ртуті, при цьому експортували її у Великобританію, 
Францію, ФРН, Швейцарію, Голландію, Японію. «Микитівський 
ртутний комбінат» навіть випередив США за виробництвом 
«живого срібла».  

В кінці ХХ ст. потреба у ртуті суттєво зменшилася – ви-
найдені нові, менш токсичні препарати у медицині і техніці. По-
страдянські країни, в тому числі і Україну, охопила затяжна 
криза, «Микитівський ртутний комбінат» визнано банкротом, 
працювала ліквідаційна комісія.  

У 2001 р. завод знову відновив свою роботу. Було відкри-
то ВАТ «Микитртуть», яке спеціалізувалося на виробництві ме-
талічної ртуті марок: Р-0, Р-1, Р-2. Агресія Росії проти України, 
розпочата в 2014 році, фактично припинила видобуток ртуті. За 
повідомленнями ЗМІ, до підприємств окупованих районів, об-
ладнання яких демонтується та вивозиться (часом на метало-
брухт), потрапив і Микитівський ртутний комбінат.  
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