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ВіННицьКА ОбЛАСть

у 2020 р. вперше за чверть століття було 
відновлено роботу Археологічної експедиції 
Вінницького обласного краєзнавчого музею 
(далі — ВоКМ). на замовлення Департамен-
ту архітектури Вінницької міської ради, ек-
спедиція проводила інвентаризацію архео-
логічної спадщини на території Вінницької 
міської об’єднаної територіальної громади 
(далі — Вінницької МотГ), результатом чого 
стала підготовка Археологічного атласу Він-
ницької МотГ.

Протягом весни 2020 р. було здійснено 
архівно-бібліографічні дослідження відо-
мостей про археологічну спадщину в межах 
Вінницької МотГ, визначено маршрути і 
перспективні місця пошуку археологічних 
об’єктів. Протягом травня—жовтня Архео-
логічна експедиція ВоКМ обстежила кілька 
пунктів.

1. території, на яких з літератури та ар-
хівних матеріалів відомо про можливу на-
явність археологічних об’єктів (поселення 
трипільської культури поблизу сабарівсь-
кої гідроелектростанції, пізньотрипільське 
поселення на узв. Вишневий, багатошарове 
поселення доби бронзи, раннього залізного 
віку, слов’ян 8—11 ст. біля вул. нагірної, го-
родище «Круглиця» у «П’ятничанському» 
лісі, слов’янське поселення 8—11 ст. розта-
шоване у південній частині міста, на «старо-
му місті», поселення типу луки-райковець-
кої 8—9 ст. П’ятничани 1.

2. Місця випадкових археологіч-
них знахідок (вул. Дубовецька слобо-
да — знахідка нижньої частини горщика 
ранньослов’янської доби, вул. В. Маяковсь-
кого — знахідка вістря стріли).

3. обстеження перспективних за топогра-
фією місць можливого розташування архе-
ологічних об’єктів (розвідка вздовж річкової 
мережі, у вільних від забудови місцях, скуп-
чення пагорбів відомі за топографічними 
джерелами).

4. Шурфування окремих ділянок в серед-
місті Вінниці для пошуку археологічних 
об’єктів, пов’язаних з історією міста.

у результаті проведених робіт було ви-
явлено три раніше не відомих археоло-

гічних об’єкти. Зокрема до них належить 
поселення П’ятничани 2, розташоване в 
ур. П’ятничанський ліс у північній частині 
Вінницької МотГ. Воно займає мис, утворе-
ний впадінням правої безіменної притоки 
у р. Південний Буг. Площа поселення ста-
новить 20 га. на ньому було закладено три 
шурфи. один із шурфів, ймовірно, потрапив 
на господарську яму. у ньому було виявлено 
значну кількість ліпного посуду, в тому числі 
уламки вінець з проколами і валиками, поло-
вину тюльпаноподібної посудини із залоще-
ною поверхнею і фрагменти залощеної мис-
ки із загнутими в середину вінцями. серед 
знахідок також велика кількість фрагментів 
кісток тварин, конгломерати риб’ячої луски 
та кістки правої руки дитини віком 80 років. 
Виявлені знахідки дають можливість зараху-
вати об’єкт до ранньої залізної доби першої 
половини 1 тис. до н. е. у цьому ж шурфі, 
нижче культурного шару ранньозалізної 
доби виявлено знахідки пізнього палеоліту 
18—10 тис. років тому, серед них: відщепи — 
35 екземплярів, пластинчастих напівфабри-
катів — 20, два нуклеуса та 49 лусочок.

Другим виявленим Археологічною експе-
дицією ВоКМ об’єктом є курганний могиль-
ник П’ятничани 3, також розташований в 
ур. П’ятничанський ліс. Могильник займає 
плато великого мису, утвореного впадінням 
правої безіменної притоки у р. Південний 
Буг. обстеження могильника ускладнене 
дуже густим лісом. Було проведено зйом-
ку курганів за допомогою GPS навігатора 
Garmin Dakota 20 та їх фотофіксацію. Зага-
лом нараховано 227 насипів, загальна пло-
ща, яку займає могильник — 33 га. 36 наси-
пів мали ознаки пограбування. у відвалах 
грабіжницьких шурфів було знайдено фраг-
менти кераміки, серед яких на особливу ува-
гу заслуговує розвал горщика яйцеподібної 
форми. За формою і технологічними особ-
ливостями його можна віднести до милог-
радської культури 6—3 ст. до н. е.

третій виявлений об’єкт — поселення 
П’ятничани 6, що також розташоване в 
ур. П’ятничанський ліс і займає мис, утво-
рений безіменним струмком та балкою. на 

О. Грабовська, Ю. Мельничук, Я. Короленко 

роботи експеДиції Вінницького краЄЗнаВЧого муЗеЮ 
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поверхні було зібрано незначну кількість 
підйомного матеріалу, що представлений 
невеликими фрагментами гончарного посу-
ду. Для уточнення датування на поселенні 
заклали шурф, у якому на глибині 0,25—
0,4 м простежено шар глиняної обмазки. По-
передньо поселення датовано ранньомодер-
ним часом 17—18 ст.

обстежено та проведено шурфування вже 
відомого городища «стрижавка 5» (місцева 
назва «Круглиця»), що також розташоване 
в ур. П’ятничанський ліс. Метою було уточ-
нення датування об’єкта. Площа городища 
приблизно 2,7 га; форма території, обме-
женої основним валом округла; в східній 
частині від основного валу в напрямку пів-
денного сходу відходить допоміжний вал 
довжиною 265 м, що перетинає балку; висота 
валів з боку майданчика — до 1 м, глибина 
рову — до 1 м; ширина валу — 5 м. на горо-
дищі було закладено чотири шурфи (три на 
майданчику і один на дні рову). Знахідки 
представлені фрагментами обмазки, незнач-
ною кількістю частин керамічного посуду 
і уламком залізного ножа. Посуд ліпний, 
трапляються вінця із невиразним валиком 
і проколами. За формою і технологічними 
особливостями фрагментів кераміки, мож-
на віднести городище до раннього залізного 
віку 1 тис. до н. е.

Проведено збір поверхневого матеріалу 
на пам’ятці археології П’ятничани 1. Метою 
було уточнення локалізації та культурно-
хронологічної приналежності поселення. 
Виявлено незначну кількість фрагментів 
кераміки і уламок залізного знаряддя праці. 
Межі пам’ятки уточнено за допомогою GPS 
навігатора Garmin Dakota 20. Форма і техно-
логічні особливості виявлених фрагментів 
кераміки підтвердили датування поселення 

8—9 ст. н. е., а також засвідчили існування на 
цьому місці об’єкта 19 ст. (корчми).

Метою шурфування у середмісті Вінниці 
було визначення стратиграфії і характеру 
культурного шару в різних частинах міста 
для розробки перспективної програми архе-
ологічних досліджень. роботи були зосеред-
жені на території школи № 3 ім. М. Коцю-
бинського Вінницької міської ради і на алеї 
вздовж вул. Визволення. територія ЗоШ № 3 
була обрана для шурфування, оскільки згід-
но топографічних джерел вона не зазнавала 
антропогенного впливу щонайменше з 18 ст.; 
ділянка знаходиться неподалік від р. Півден-
ний Буг, що могло сприяти заселенню тери-
торії у давні часи; за однією з версій у цій міс-
цевості відбулася оборона Вінниці від військ 
речі Посполитої під проводом івана Богуна у 
1651 р. При шурфуванні було виявлено фраг-
менти кераміки середини 17—20 ст., а також 
скелет коня без кінцівок, що знаходився у по-
рушеному анатомічному порядку. розташу-
вання знахідок дає можливість припускати, 
що тіло тварини було скинуте у вимоїну на 
схилі, ймовірне датування — 18 ст. Шурф на 
алеї вздовж вул. Визволення був закладений 
у місці, де за топографічними джерелами, у 
18—19 ст. розташовувалися муровані торгові 
ряди. однак, культурний шар потужністю 
2,5 м представлений завалами будівельного 
сміття кінця 19 — початку 20 ст., що ймовір-
но, пов’язано з руйнуваннями періоду Другої 
світової, а також матеріали середини — дру-
гої половини 20 ст. пов’язаними з будівниц-
твом кінотеатру «росія» у 1968 р.

Проведені роботи засвідчили перспектив-
ність подальшого вивчення Вінниці та око-
лиць і необхідність реалізації програми ар-
хеологічних досліджень в межах Вінницької 
територіальної громади.

на теренах Побужжя інститут археології 
нАн україни спільно з Вінницьким облас-
ним краєзнавчим музеєм в кінці 2018 р. від-
новив проєкт дослідження старожитностей 
уличів. середньовічні пам’ятки цієї люд-
ності тривалий час вивчав доцент Вінниць-
кого педінституту Павло іванович хавлюк. 
За десятиліття роботи він накопичив солідну 
базу археологічної інформації, яка потребує 

опрацювання, упорядкування й доповнення 
сучасними дослідженнями.

сезон досліджень 2019 р. Метою робіт 
було здійснення інструментальної зйомки 
на виявлених у 2018 р. городищах Гущинці 
та Глинськ, інформація про які відсутня у 
державних реєстрах. це необхідно для виз-
начення подробиць їх просторового роз-
ташування, складання археологічної кар-

О. Манігда, О. Грабовська 

роботи експеДиції «улиЧі» у 2019—2020 роках	
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ти городищ уличів, створення відповідної 
пам’яткоохоронної документації.

Паралельно, здійснено шурфування 
пам’яток з метою підтвердження або уточ-
нення їх хронології. у найближчій окрузі 
городищ (0,5—2 км) проведено пошуки по-
селень-супутників городищ та різночасових 
поселень. Крім того, проведено інструмен-
тальну зйомку та шурфування на локалі-
зованих у 2018 р. городищах Грушківці, 
Вороновиця 2 та шурфування на городищі 
Комунарівка через суперечливі свідчення 
щодо його середньовічного датування. Зага-
лом, в 2019 р. експедиція «уличі» здійснила 
топографічну зйомку, шурфування, аеро-
фотозйомку на п’яти городищах, підтвер-
дила середньовічне датування трьох з них 
(Гущинці, Грушківці, Глинськ), виявила два 
нових поселення — Мізяків (багатошаро-
ве) та Гавришівка (3—4 ст.), обстежила два 
відомих раніше поселення (Грушківці і та 
Грушківці, вул. садова, 11А), уточнила їх 
датування, виявила одне місцезнаходження 
знаряддя епохи палеоліту. До ВоКМ пере-
дано колекцію кременевих знарядь, зібрану 
місцевим мешканцем з поселення Грушківці, 
вул. садова. Матеріал буде переданий фахів-
цям на уточнення датування та введення до 
наукового обігу. обстежено урочище «Білий 
Камінь». Загалом досліджено 11 пунктів.

городище глинськ розташоване на тери-
торії Глинської с / р Калинівського р-ну. се-
ред місцевого населення городище має назву 
«горб» або «крепость». укріплення городи-
ща практично округлої форми, з північно-
східного боку зберігся фрагмент додатко-
вого валу. За результатами топографічної 
зйомки загальна площа городища разом з 
додатковим валом становить 1,003 га. Площа 
додаткового фрагменту валу, що зберігся — 
184 м2, довжина — 20 м. Площа майданчика 
всередині укріплень — 0,32 га. Мінімальний 
периметр охоронюваної території — 368 м2. 
Зі сходу є розрив в укріпленнях який може 
бути місцем в’їзду на городище. Майданчик 
городища розорюється, тому встановити 
його першопочаткову топографію віднині 
неможливо. рів з напільного боку не просте-
жується, зі сторони, що омивається річкою 
вал переходить у стрімкий схил.

Шурфуванням майданчика городища ви-
явлено матеріали доби пізньої бронзи, ран-
ньої залізної доби, 11 ст. (уличі) та раннього 
модерного часу. укріплення городища дато-
вані часом побутування уличів (10—11 ст.). 
Можливо, укріплення збудовані на місці 
поселення пізнього бронзового часу або ран-
ньої залізної доби. Після припинення функ-
ціонування городища у давньоруський час, 
використовувалося у 17—19 ст. як і територія 
на захід від городища. створено необхідну 

пам’яткоохоронну документацію для поста-
новки пам’ятки на облік відповідними служ-
бами.

також у сезоні 2019 р. обстежено поселення 
грушківці 1, охоронний номер 345. Підйом-
ний матеріал представлений фрагментами 
ліпної кераміки періоду енеоліту — доби 
бронзи (4—3 тис. до н. е.).

городище грушківці сильно заліснене. 
Для зйомки укріплень робилися вируб-
ки (траси) перпендикулярно до укріплень 
основного та додаткового майданчика. За 
результатами топографічної зйомки укріп-
лення городища Грушківці мають овальну 
форму. З південного сходу вал підсилено 
додатковим зовнішнім потужним ровом. із 
заходу городища вцілів додатковий май-
данчик, який був оточений валом, залишки 
якого простежуються до сьогодні. Загальна 
площа городища з додатковим валом 1,57 га. 
Площа основного майданчика городища — 
0,68 га. Площа додаткового майданчика — 
0,17 га. основний вал було зведено з усіх 
боків окрім західного сегмента майданчика, 
до якого примикає додатковий майданчик 
оточений валом. укріплення городища (ос-
новний та додатковий вали) датовані часом 
побутування уличів (10—11 ст.). Можливо, 
укріплення збудовані на місцезнаходженні 
або поселенні пізнього бронзового часу (?). 
Після припинення функціонування городи-
ща у давньоруський час, використовувалося 
у 17—18 ст.

городище гущинці. раніше не відоме за 
обліковою документацією. територіально 
належить до громади с. Гущинці, іванівсь-
ка отГ, Калинівський р-н. Городище знахо-
диться на території Гущинецького лісниц-
тва, за 1,2 км на південь від траси т0219, яка 
проходить південною околицею с. Гущинці. 
Городище знаходиться на схилі мису правої 
притоки р. Південний Буг.

серед місцевого населення городище має 
назву «Замчище». у Музеї історії с. Гущинці 
гарно представлені археологічні матеріали з 
теренів села та околиці. Зокрема, з городи-
ща Гущинці — кераміка 11 ст. укріплення, 
майданчик та територія навколо городища 
сильно поруйнована ямами грабіжників, 
яких нараховано більше сотні. найбільші з 
них — від 1 м та більші зафіксовані на GPS, 
позначені на плані пошкоджень. Дві з гра-
біжницьких ям, зроблених у тілі валу та на 
майданчику городища — зачищено (об. 1 і 
2). Городище сильно заліснене, для зйомки 
укріплень прорубалися траси (вирубки) ши-
риною 1 м перпендикулярно до укріплень.

Городище має форму еліпса з легким від-
хиленням по довгій осі за лінією північний 
схід—південний захід. основні укріплення 
мають дві лінії валів з ровом між ними. Внут-
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рішня лінія валів більш потужна, в північно-
му та південному секторах городища вона 
збережена на висоту більшу ніж на інших 
ділянках. Зовнішня лінія охоплює городи-
ще з усіх боків окрім південно-західного. на 
південному заході від городища, на відстані 
32 м розташований ще один сегмент потуж-
ного валу та рову з напільного боку. Загаль-
на площа городища з додатковим валом ста-
новить 1,36 га. Площа майданчика городища 
всередині укріплень — 0,19 га. Площа додат-
кового сегмента валу з ровом, розташовано-
го на відстані — 0,14 га. Довжина цього сег-
менту — 105 м. Довжина основної лінії валу 
(внутрішньої) — 207 м. Довжина зовнішньої 
лінії валу — 188 м. Потужність внутрішньої 
лінії валу найбільша з південного та північ-
ного боків. Біля підніжжя вона сягає 11 м, 
висота з боку майданчику — до 1,5 м, висо-
та з боку рову (до середини рову) — 2,5 м. 
Ширина рову між двома лініями валів в се-
редньому до 5 м, глибина рову — до 1 м. Ви-
сота зовнішньої лінії валу 0,6—1 м. Зовніш-
ня лінія валів знаходиться нижче по схилу і 
перепад висот між гребнем внутрішньої та 
зовнішньої лінії — 3,5 м у північній ділянці, 
6 м на західній та східній ділянці (за рахунок 
стрімкості схилу). на території городища 
виявлені нашарування різних епох — три-
пільського часу (потужний шар, зруйновані 
при будівництві середньовічних укріплень 
об’єкти), доби пізньої бронзи — раннього 
заліза, пізнього середньовіччя та раннього 
модерного часу.

городище комунарівка (с. Бережани, 
кол. Комунарівка), згідно паспорту об’єкта 
1975 р. є «городищем 10—11 ст. Комунарів-
ка» (лобай, 1975). Матеріали шурфування 
тих часів у ВоКМ відсутні. територія зай-
нята під приватними садибами, які мають 
кілька кадастрових ділянок, призначених 
як для ведення особистого господарства так 
і будівництва. За результатами візуального 
обстеження можемо стверджувати, що це 
укріплення пізнього середньовіччя або ран-
нього модерного часу. якщо на цьому місці 
і було городище середньовічного часу воно 
сильно переплановане і з’ясування наявності 
на ньому середньовічного шару потребує 
додаткових досліджень. Для з’ясування на-
явності середньовічного культурного шару 
на майданчику городища закладено шурф, 
виявлені матеріали належать до 17—20 ст. 
середньовічне датування городища Кому-
нарівка наразі не підтверджене.

городище Вороновиця 2. одне з двох го-
родищ, прив’язаних до с. Вороновиця неми-
рівського р-ну. єдина інформація — згадка 
про існування городища поблизу Вороновиці 
міститься у матеріалах до паспортизації з ру-
кописного архіву П. і. хавлюка (зберігається 

у фондах ВоКМ). також, згадка про них міс-
титься у монографії М. П. Кучери (1999). у 
2013 р. о. В. Грабовська й о. В. Манігда про-
вели розвідку, встановили місце розташу-
вання обох городищ. Були зроблені обходи 
GPS та попередні обміри. одне з городищ — 
Вороновиця 1 (з колодязем на майданчику) 
о. В. Грабовська подала у звіт рАс за 2016 р. 
під назвою об’єкт 8 — Шендерів.

Друге городище, прив’язане до с. Вороно-
виця в літературі, залишалося детально не 
обстеженим. його топографія та хроноло-
гічна приналежність залишається не виясне-
ною. територіально городище розташоване 
на землях лісництва немирівського р-ну. 
Городище розташоване у лісі за 1,9 км на 
Пн Зх від с. Чаульське, південніше від межі 
трьох районів — Вінницького, тиврівського, 
немирівського. Городище поросле грабовим 
лісом, підлісок помірний. сильно заліснена 
понижена у топографії частина городища. 
розташоване на схилі мису, що омивається 
безіменною притокою р. Воронка, допли-
вом Південного Бугу. Для зйомки укріплень 
городища прорублені 16 трас шириною 1 м 
перпендикулярно до укріплень. Городище 
овальної форми, оточене кільцевим валом та 
ровом. З напільного боку вал простежується 
всюди, з боку майданчика частково відсут-
ній. рів простежено усюди, крім південно-
західної ділянки, де він підрізаний просікою 
і переходить у схил. Городище знаходить-
ся на зламі ізоліній, на стрімкому схилі, у 
результаті чого, перепад між найвищими 
точками гребня валу на північно-східній 
(висотній) та південно-західній (низинній) 
його ділянках становить 17 м. найвища бал-
тійська позначка на гребні валу становить 
263,1 м над рівнем моря. R0 = +263,09. Загаль-
на площа городища разом з укріпленнями 
становить 2 га. Площа майданчика в межах 
укріплень — 1,375 га. Довжина кільцевого 
валу — 470 м. Висота валу у найпотужнішій 
північній частині становить 1,6 м з боку май-
данчика. Глибина рову до 0,7 м, ширина 
рову — до 3 м. у північно-східній частині 
городища простежено місце, яке може бути 
в’їздом, на цій ділянці відсутній рів, і пере-
пад висот між валом та напільною частиною 
не перевищує 1 м. Шурфуванням, прове-
деним у 2020 р. час побутування городища 
віднесено до раннього залізного віку. його 
значні розміри, характер укріплень прита-
манний городищам раннього залізного віку, 
місце розташування та відсутність будь-яких 
матеріалів середньовічного часу дозволяють 
виключити його з переліку городищ давнь-
оруського часу у т. ч. улицьких. на городи-
щі виявлено і зачищено грабіжницьку яму, 
яка сіла на залишки горну. В межах цього 
об’єкта знайдено розвали чотирьох посудин 
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раннього модерного часу (друга половина 
17—18 ст.) та окремі фрагменти кераміки і 
глиняної обмазки горну.

сезон досліджень 2020 р. сезон присвя-
чено здійсненню інструментальної зйом-
ки городищ, інформація про які відсут-
ня у державних реєстрах, або локалізація 
їх не встановлена. Було визначено деталі 
просторового розташування, створення 
пам’яткоохоронної документації, додано 
нові пам’ятки до археологічної карти горо-
дищ уличів. Зокрема, обстежено нове горо-
дище Гостинне та городища Вороновиця 1 
та Гута, локалізованих експедицією рані-
ше — проведено інструментальну зйом-
ку, низьковисотну аерофотозйомку, вико-
нано фотограмметрію об’єктів, складено 
пам’яткоохоронну документацію, здійснено 
шурфування, обстежено найближчу окру-
гу городищ Гостинне, Вороновиця 1, Гута і 
виявлено багатошарові поселення з нашару-
ваннями епох від енеоліту до ранньої модер-
ної доби. серед них багатошарове поселення 
Гостинне 1 (матеріали часу Білогрудівської 
культури, раннього залізного віку, райко-
вецької культури, матеріал кінця 10 ст. дав-
ньоруського часу). Багатошарове поселення 
Гостинне 2 (матеріали епохи бронзи, чер-
няхівської культури, райковецької культури, 
давньоруського часу кінця 10, першої поло-
вини та середини 11 ст.). Багатошарове посе-
лення Гута (на захід від городища, матеріали 
Білогрудівської культури, давньоруського 
часу (?). на самому городищі Гута у ямах на 
валах виявлено культурний шар з матеріала-
ми раннього залізного віку (вінце миски та 
горщика). очевидно, вали давньоруського 
часу насипані на місці поселення ранньо-
го залізного віку. Багатошарове поселення 
в урочищі Білий камінь — повторне обсте-
ження, заплановане у 2019 р. За матеріала-
ми є. сіцинського це урочище є залишками 
пізньосередньовічного міста (13—15 ст.). у 
результаті обстежень виявлено матеріали 
епохи пізньої бронзи — раннього залізного 
віку, черняхівської культури, давньорусь-
кого часу у невеликій кількості та раннього 
модерного часу. Виявлений матеріал та ін-
тенсивність його розповсюдження не доз-
воляє підтвердити існування у цьому місці 
потужної пізньосередньовічної пам’ятки, а 
лише багатошарового поселення. Поселення 
Мізяків 2, повторне обстеження. Виявлено 
незначну кількість матеріалів епохи пізньої 
бронзи — раннього залізного віку. В околи-
цях городища Вороновиця 1 виявлено знач-
ну кількість матеріалу давньоруського часу 
середини 11 ст., городище мало добре освоє-
ну найближчу округу (до 1 км).

також експедицією здійснено моніторинг 
з низьковисотною аерофотозйомкою клю-

чових пам’яток уличів на яких проводились 
розкопки — городищ Червоне та сажки. 
окрім того здійснено аерофото моніторинг 
городища немирова, цитадель якого містить 
насичений шар часу уличів.

Частково вияснено спосіб укріплення 
валів городищ уличів. на городищі Вороно-
виця 1 при зачистці грабіжницької ями 3 × 
3 м у нижній частині валу з боку майданчика 
виявлено кам’яну крепіду та матеріал часу 
кінця 10 ст., а під підошвою валу об’єкт рай-
ковецької культури (9 — початок 10 (?) ст.) — 
вогнище з розвалом горщика у дуже погано-
му стані, сильно перепалена кераміка. на 
двох городищах (Гостинне та Вороновиця 1) 
виявлені заглиблення, які могли бути коло-
дязями у 10—11 ст.

у сезоні 2020 р. також встановлено час 
функціонування городища Вороновиця 2, 
завдяки шурфуванню майданчика, про що 
йшлося вище.

топографічні обміри городищ Воронови-
ця 1, Гута, Гостинне засвідчили такі особли-
вості конструкцій городищ давньоруського 
часу: городище гостинне, раніше не відоме 
за обліковою документацією. територіально 
належить до с. Гостинне, Медвежанської с/р, 
немирівський р-н. Площа з укріпленнями — 
1,1 га, площа майданчика — 0,35 га. система 
висот для створення рельєфу городища — 
балтійська. найбільша висота валу з напіль-
ного боку — 6 м, ширина у підніжжі — 25 м. 
це сегмент валу, розташований з півдня. 
найвища позначка на гребні валу — 280,6 м. 
Вал спостерігається практично по усьому пе-
риметру. Зі східного боку частина валу зруй-
нована будівництвом контори цегельного 
заводу, який існував у селі до 1970-х рр. При 
будівництві городище, очевидно, мало фор-
му півкола з півночі та більш загострений 
кут укріплень з півдня, що повторює рельєф 
мису, на стрілці якого воно знаходиться, при 
впадінні двох приток ріки. цілком логічним 
є те, що найбільш масивна ділянка валу роз-
ташована з півдня, з напільного боку. Горо-
дище нахилене у бік річки, перепад висот на 
майданчику від найвищої до найнижчої точ-
ки становить 2,5—3 м по лінії північ—південь 
у бік півночі. Аналіз нахилу поверхні засвід-
чив дуже стрімкі схили укріплень практично 
усюди, де вал не зруйнований. найбільша 
стрімкість — 50—60° спостерігається з пів-
нічно-західного боку городища. Майданчик 
городища сильно пошкоджений. З північно-
східного та північно-західного боків спос-
терігаються заглиблення діаметром близько 
12 та 16 м. у західній частині городища за-
фіксоване заглиблення, яке попередньо вва-
жаємо місцем колодязя давньоруського часу, 
подібно до інших улицьких городищ. Зокре-
ма до Вороновиці 1. Побудова укріплень го-
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родища віднесена до часу побутування ули-
чів у Побужжі у кінці 10 — середині 11 ст.

городище Вороновиця 1 попередню ін-
формацію про обстеження о. В. Грабовсь-
ка подала у звіт рАс за 2016 р. під назвою 
об’єкт 8 — Шендерів. Площа городища з ук-
ріпленнями — 0,6 га, площа майданчика — 
0,35 га. на майданчику присутнє заглиб-
лення діаметром до 8 м, глибиною до 3 м, 
біля підошви валу, яке може бути колодязем 
10—11 ст. також чверть майданчика городи-
ща знищена заглибленням, яке, очевидно є 
наслідками життєдіяльності у ранній модер-
ний час на городищі. Побудова укріплень 
городища віднесена до часу побутування 
уличів у Побужжі у середині 11 ст.

городище гута. Відоме з кінця 19 ст., 
стоїть на обліку і має охоронний паспорт від 
1975 р. експедиція у 2020 р. зняла точний інс-
трументальний план, провела моніторинг 
сучасного стану пам’ятки, уточнила дату-
вання. Городище належить до типу круглих 
середньовічних городищ з формуванням 
укріплень без використання особливостей 
рельєфу. розташоване на високому право-
му березі річки, що впадає в Кропивнянку, 
одну з приток Південного Бугу. Знаходить-
ся на пласкій відкритій поверхні великого 
мису утвореного річками. Площа городища 

у звітному сезоні, на замовлення благо-
дійного фонду «Барський замок. Відроджен-
ня», проводились археологічні дослідження 
на території Барського замку. Дослідження 
проводила експедиція ДП «нДц “оАсу”» 
іА нАн україни під керівництвом П. о. не-
читайла.

метою робіт було встановлення глиби-
ни залягання фундаменту фортечних стін 
та вивчення культурних шарів, які накопи-
чувались під стінами оборонної споруди. 
З метою реалізації поставлених задач було 
закладено чотири шурфи. Перший та чет-
вертий — з боку міста, зі східної сторони. 
Другий — з південної. та третій із заходу, зі 
сторони річки рів (рис. 1).

Шурф 1 закладено в північній частині 
замку, впритул до довгої північно-східної 

з укріпленнями — 0,4 га, площа майданчи-
ка — 0,17 га. Частина укріплень обернена до 
річки сильно поруйнована, спостерігається 
значне сповзання по схилу. найпотужніший 
сегмент валу зберігся на три чверті окруж-
ності, окрім частини, оберненої до річки 
(північно-східна частина укріплень). спос-
терігається значне сповзання по схилу. на 
пошкоджених ділянках валу городища ви-
явлено культурний шар з матеріалами ран-
нього залізного віку, про що йшлося вище. 
Побудова укріплень городища віднесена до 
часу побутування уличів у Побужжі в кінці 
10 — середині 11 ст.

реконструкція рельєфу городищ, обстежених експе-
дицією «уличі» у 2018—2019 рр. 

низьковисотна аерофотозйомка городищ уличів, 
моніторинг сучасного стану пам’яток

стіни, на куті, в місці її з’єднання з північно-
східним бастіоном (рис. 1). Першопочаткові 
розміри шурфу 2 × 1 м. Згодом розширено 
3,15 × 2,6 м. Глибина шурфу — 4,4 м. на гли-
бину до 2—2,8 м заповнення шурфу скла-
дали насипні мішані ґрунти з матеріалами 
кінця хіх — хх ст. (рис. 2). у прирізці, ближ-
че до стіни бастіону, на глибині 2 м трапив-
ся чорний горілий шар, де було знайдено 
фрагмент кахлі та люльку кінця XVII — пер-
шої половини XVIII ст. (рис. 2: 5). на глибині 
2,8 м від денної поверхні, по всій площі шур-
фу фіксувався шар світлого вапняно-піща-
ного розчину та дрібного каміння (рис. 2: 6). 
цей розчин використовувався як основний 
при побудові замку. розчин фіксувався в ста-
ровинній кладці замку в місцях закладення 
усіх чотирьох шурфів. цей шар маркує ро-

П. Нечитайло, Д. Тимчук, О. Омельченко 

арХеолого-арХітектурні ДосліДЖеннЯ 	
барської Фортеці 
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бочу поверхню на якій накопичувалось буді-
вельне сміття під час спорудження кам’яного 
замку в середині XVII ст. Дрібне каміння в 
шарі з будівельним розчином — результат 
додаткового підтісування кам’яних блоків, з 
яких побудована фортеця.

судячи зі стратиграфічної ситуації та за 
аналогією з відміткою глибини на якій було 
знайдено закінчення фундаменту стіни у 
шурфі 4, є підстави вважати, що глибина 
залягання підошви фундаменту у шурфі 1 
була ідентичною (5—5,2 м від денної повер-
хні).

Шурф 2 закладено в південній частині за-
мку. За 6,6 м від південно-східного бастіону, 
впритул до південної стіни (рис. 1). на ви-
соті 1,5 м над денною поверхнею розміщу-
вався ряд прямокутних пазів, що слугували 
для встановлення допоміжних дерев’яних 
конструкцій (риштувань, «лісів») (рис. 3). 
Ширина шурфу — 1,7 м, довжина — 4,4, 
глибина — 1,5 м. Біля південно-західної сті-
ни прямокутна ямка із заокругленими кута-
ми (рис. 3, 4). розміри ямки 28 × 27 см. Захід-
ний край ями «входить» в стінку. Глибина 
ямки — 12 см. Відстань ями до стіни — 1,4 м 
і 1,1 м до південного борту шурфу. ямка 
розташована напроти пазу в стіні замку 
(рис. 3). це дозволяє інтерпретувати прямо-

рис. 1. умовний план Барської фортеці з 
позначенням шурфів 

рис. 2. стратиграфія південно-східного борту шурфу 1: 
1 — дерновий шар; 2 — мішаний гумусований шар зі 
сміттям кінця хх — початку ххі ст.; 3 — мішаний суг-
линковий шар зі сміттям середини хх ст.; 4 — сірий гу-
мусований шар із вкрапленнями битої цегли, суглинку, 
дрібного каміння та матеріалами кінця хіх — початку 
хх ст.; 5 — темний гумусований шар із деревним вугіл-
лям та матеріалами другої половини XVIII — першої 
половини хіх ст.; 6 — шар дрібного каміння та вапня-
но-піщаного розчину; 7 — мішаний суглинок; 8 — по-

хований чорнозем; 9 — траншея під фундамент
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кутну ямку як стовпову, яка використовува-
лась для фіксації опори будівельних «лісів», 
риштувань. Знахідка стовпової ями є важ-
ливим елементом для розуміння технології 
будівництва подібних фортець. Відкриття 
подібних елементів трапляються в історії 
фортифікації нечасто.

ямку було зроблено у світлому матери-
ковому суглинку (рис. 3, 4). у північному та 
східному напрямках від материкового ос-
танця з стовповою ямкою простежувалась 
будівельна траншея під стіну фортеці та 
бастіону. траншея була заповнена темним 
супіском з мілкими фракціями вапна. В ць-
ому ж супіску траплялись крупні частини 
цегли з плямами будівельного розчину.

Висота нижньої частини стіни сягала 
1,4 м. стіна складалась з двох структурних 
елементів. Верхній — кладка висотою 0,4 м 
з двох рядів крупних підтесаних каменів. 
нижній — бутовий фундамент із невеликих 
каменів, фрагментів цегли на суглинковому 
розчині висотою 1 м (рис. 3).

стратиграфія та планіграфія шурфу 2 
дозволила прослідкувати особливості будів-
ництва Барської фортеці у вигляді слідів 
від дерев’яних риштувань та пазів для 
дерев’яних конструкцій у стіні і материково-
му суглинку. також цікавими є траншеї під 
фундамент південної стіни та південно-схід-
ного бастіону (рис. 3). В цілому, шурф 2 по-
казав, що в південній частині фортеці давні 
нашарування збереглись найкраще в порів-
нянні з іншими і ця площа є перспективною 
для подальших археологічних досліджень.

Шурф 3 закладений з боку р. рів. За 40 м 
на південь від виступу (редану) (рис. 1). 
Довжина шурфу — 2,8 м, ширина — 1,5 м; 
глибина шурфу біля самої стіни — 2 м, біля 

рис. 3. Шурф 2, вигляд із півдня

рис. 4. стратиграфічний розріз 
південно-західного борту шур-
фу 2: 1 — дерновий шар; 2 — 
чорноземний мішаний шар із 
включенням каміння й цегли; 
3 — глиняний замок із вклю-
ченням вапнякового каміння та 
жорстви; 4 — гумусований сі-
рий шар із включенням мілкого 
та середнього каміння з битою 
цеглою; 5 — печина; 6 — шар 
дрібного каміння та битої цег-
ли; 7 — гумусований супісок; 
8 — світлий супісок; 9 — стовпова 
яма; 10 — материковий суглинок
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річки — 0,9 м. Верхній шар — насипний, 
чорноземний містив знахідки хіх—хх ст. 
нижче залягав темний гумусований супісок 
з цегляною крихтою та дрібним камінням, 
практично позбавлений знахідок. Материк 
представлений бурим темно-жовтим суг-
линком, що понижаючись світлішає. стіна 
у нижній частині має ступінчасту структу-
ру. Чітко виділяються дві «сходинки» стіни 
з відстанню між ними 0,6—0,65 м. Ширина 
«сходинок» 15—20 см. ступінчастий фраг-
мент стіни вкривав суглинковий «замок», що 
виконував гідроізоляційні функції. В кладці 

стіни спостерігалось два різних розчини: 
світло-жовтий супіщаний, новішого часу 
та білий, вапняно-піщаний, що відно-
ситься до часу побудови замку.

Шурф 4 було закладено біля півден-
но-східного бастіону замку, впритул до 
східної стіни, за 4 м на південь від північ-
ного краю стінки бастіону (рис. 1). стіна, 
біля якої закладено шурф 4, зберіглась 
на висоту 2,2—2,5 м від денної поверхні. 
лицьова кладка збережена. розчин білий, 
вапняно-піщаний з високим вмістом вап-
на.

Глибина шурфу 4 склала 5,2 м. на гли-
бину 3 м заповнення шурфу складали мі-
шані ґрунти хх ст. торець стінки фунда-
менту виявлено на глибині 5—5,1 м. Дно 
шурфу підстилав коричневий гнейсовий 
материковий супісок з білими прожилка-
ми (рис. 5).

Висока інтенсивність накопичення 
культурних шарів в місці закладення 
шурфу 4 пояснюється існуванням поруч 
приміщень валяльної фабрики. Фабрика 
працювала у другій половині хх ст. сміт-
тя зсипалось під стіни фортеці. Втім, саме 
в цьому місці вдалося дійти до основи сті-
ни фундаменту Барської фортеці.

колекція знахідок з шурфів склала 
93 одиниці. усі вони передані до Барсько-
го районного історичного музею.

рухомий матеріал з шурфів представ-
лений знахідками двох періодів. Перший 
стосується другої половини хіх — хх ст., 
коли фортечний рів було перетворено на 
міський смітник.

Другий — періоду побудови та актив-
ного використання фортеці середини 
XVII — першої половини XVIIі ст.

у шурфі 1 більша частина знахідок на-
лежала до другої половини хіх — хх ст. 
це пояснюється тим, що в місці закладен-
ня шурфу існував фортечний рів, який 
в цей час використовувався як міський 
смітник. До цього періоду відносяться 
численні фрагменти керамічного посуду. 
це фрагменти макітр, горщиків, глеків. 
Частина кераміки розписана у тради-

ційному барському, поліхромному стилі на 
побілці.

Миски, знайдені у шурфі 1 представлені 
традиційним подільським варіантом з пря-
мими високими вертикальними вінцями та 
різким гострокутним зламом стінок, або ви-
робами конічної форми з коротким горизон-
тальним вінцем (рис. 6: 28, 32). речі середини 
XVII — першої половини XVIIі ст. з шурфу 1 
представлені фрагментом стінної виповню-
ючої коробчастої кахлі. на лицьовій плас-
тині рельєфний орнамент у вигляді хресто-
подібного (сітчастого) орнаменту. орнамент 

рис. 5. стратиграфія північно-західного 
борту шурфу 4: 1 — дерновий шар; 2 — мі-
шаний суглинок; 3 — коричневий горілий 
шар; 4 — сірий мішаний ґрунт; 5 — бита 
цегла з камінням; 6 — чорний горілий шар; 
7 — світло-коричневий гумусований шар 
із дрібним камінням і цегляною крихтою; 
8 — прошарок вапна; 9 — темний гумусо-
ваний шар із дрібним камінням і цегляною 
крихтою; 10 — шар дрібного каміння та 
вапняно-піщаного розчину; 11 — траншея 
під фундамент; 12 — похований чорнозем; 

13 — материковий суглинок
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утворений перехрещенням рельєфних стрі-
чок із зубцями (рис. 6: 24).

До цього ж періоду належить люлька для 
паління тютюну із відбитою верхньою час-
тиною чашечки (рис. 6: 25). люлька чер-
воноглиняна. Вкрита червоним ангобом. 
нижня частина сферична. Верхня частина 
чашечки відбита. тулійка округла масивна 
конусовидна з валиком на кінці. Гребінь дов-
гий низький. орнамент люльки виконано 
відтисками коліщаток трьох видів. Довжина 
люльки — 5,8 см. також слід виділити горло 
гутного бутля (рис. 6: 30).

у заповненні шурфу 2 було знайдено най-
більшу кількість матеріалів періоду будів-
ництва та активного використання фортеці.

насамперед, це фрагменти керамічного 
посуду. у шурфі трапились фрагменти сірог-
линяних горщиків (рис. 7: 16) та бежевоглиня-
них, оздоблених штампованим орнаментом 
та рудою опискою. (рис. 7: 44, 45). також тра-
пилась ручка накривки та фрагмент тарілки 
(рис. 7: 37). також було знайдено дрібні фраг-
менти лицьових частин кахель.

особливу увагу привертає знахідка кулі та 
кулелійки (рис. 6: 35, 36). Кулелійка була у 

рис. 6. речі з шурфу 1: 24 — фрагмент пічної кахлі другої половини XVII ст.; 30 — фрагмент бутля XVII—
XVIIі ст.; 25 — люлька першої половини XVIIі ст.; 28, 32 — фрагменти мисок другої половини хіх — початку 

хх ст.; 11 — фрагмент верхньої частини горщика 

рис. 7. речі XVII—XVIIі ст. з шурфу 2: 37 — ручка накривки; 44, 45 — фрагменти горщиків; 35 — куля; 36 — час-
тина кулелійки; 54 — верхня частина пляшечки із залишками свинцевого корку
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формі щипців. стулка пласка, дискова, з не-
великим отвором збоку. До стулки кріпиться 
ручка. Довжина фрагмента — 12,5 см. Діа-
метр заглиблення для кулі — 0,8 см. Діаметр 
кулі — 0,7—0,8 см.

цікавою знахідкою є також фрагмент вер-
хньої частини пляшечки із залишками свин-
цевого корку (рис. 6: 54).

у шурфах 3 і 4 знахідок трапилось небагато. 
Переважно, це були фрагменти посуду дру-
гої половини хіх — хх ст. у шурфі 3 куль-
турний шар майже не зберігся. це пов’язано 
з тим, що берег ставу під фортечними стіна-
ми періодично вичищався. у другій поло-
вині хх ст. там існував міський пляж.

накопичення побутових решток та шарів 
у шурфі 4 переважно було пов’язане з діяль-
ністю валяльної фабрики, яка існувала тут у 
другій половині хх ст.

Висновки. Дослідження Барської фортеці 
дозволили віднайти конструктивні елементи 
та об’єкти періоду її будівництва. це, насам-
перед, рівень денної поверхні, на якій нако-
пичувались будівельні матеріали (мілкий 
камінь та будівельний розчин); траншеї під 
стіни, заглиблення в материку для встанов-
лення будівельних риштувань. З’ясовано рі-
вень залягання торцевих стін фундаменту, 
різні типи кладок та будівельних розчинів, 
що використовувались під час її будівництва.

Комплексні дослідження Барської фортеці 
дали можливість зібрати значну кількість не-
відомої раніше інформації: про конструктив-
ні особливості фортеці, будівельні матеріали 
й технології, метрологічні параметри, стра-
тиграфію, хронологію й історію використан-
ня. Дані допоможуть в подальшій діяльності 
щодо реставрації та регенерації пам’ятки.



ISSN: 2709-8222 (print), 2709-8230 (online) 19	 Археологічні дослідження в Україні 2020 р.

ВОЛиНСьКА ОбЛАСть

експедиція ДП «нДц “оАсу”» іА нАн 
україни під керівництвом автора провела 
комплексні архітектурно-археологічні до-
слідження на території Державного історико-
культурного заповідника міста луцька. робо-
ти було організовано за допомоги та участі 
адміністрації ДіКЗ м. луцька, спілки архео-
логів україни та Волинського національного 
університету ім. лесі українки на замовлен-
ня та за кошти луцької міської ради в рам-
ках міжнародного проєкту «CBC Programme 
Poland—Belarus—Ukraine 2014—2020».

у межах проєкту досліджено трасу муру 
луцького окольного замку (хіV—XV ст.) на 
втраченому відрізку стіни від Башти Чарто-
рийських до бувшої Башти свинюських, ви-
явлено і досліджено перший підземний ярус 
Башти Чарторийських (XV ст.) та невідому 
частину першого підземного ярусу Колегіуму 

єзуїтів (хVіі ст.), виконано необхідні дослід-
ження під час гідроізоляції цоколю Колегіу-
му та влаштуванні вхідної групи комплексу.

роботами на відрізку втраченої частини 
муру окольного замку виявлено та розчище-
но основу його фундаменту шириною в 1,5 м 
та довжиною у 20 м. основа муру складена 
із цегли-«пальцівки» та світлого вапняково-
го каменю, зафіксовано «розвантажувальні 
арки» як конструктивні елементи споруди та 
сліди її неодноразової реконструкції і поси-
лення. Загалом, незважаючи на досить сильні 
пошкодження, вдалося простежити напрямок 
первісного муру, що стало основою для його 
трасування із використанням здобутих в про-
цесі робіт первісних будівельних матеріалів.

Зачисткою підлог у супутньому при-
міщенню Башти бувшому Колегіуму єзуїтів 
було встановлено наявність склепінчастого 

В. Баюк 

ДосліДЖеннЯ луцькиХ піДЗемель 

рис. 1. траса луцького окольного замку та розташування його башт по матеріалах королівських ревізорів, за 
М. Кушпою 
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мурування, що беззаперечно свідчило про 
наявність під Баштою та Колегіумом невідо-
мого підземного простору. Проведеними до-
слідженнями відкрито невідомі приміщення 
першого підземного поверху Башти Чорто-
рийських, які виявилися з’єднані із невідо-
мими до цього часу приміщеннями першого 
підземного поверху Колегіуму єзуїтів.

Підземелля (перший підземний поверх) 
Башти Чорторийських являє собою підпрямо-
кутну у плані кімнату розмірами 3,0—3,13 × 
4,13—4,15 м та глибиною від рівня збереженої 
склепінчастої стелі 3,22 м. Західна, напільна, 

стіна приміщення підземелля Башти комбі-
новано складена із цегли та кам’яних брил, 
інші стіни суцільно складені із цегли двох 
форматів: 28 × 13 × 9 см і 27 × 13 × 7 см. Ближ-
че до північно-східного кута приміщення ви-
муровано дверний арковий проріз шириною 
в 1,0 м та висотою 2,09 м, котрий слугував пе-
реходом між підземеллями Башти і Колегіу-
му. Первісне склепіння перекриття підземель 
Башти зберіглось лише частково на ділянці 
впритул до західної стіни, основний масив 
склепінь був знищений влаштуванням бетон-
ного похилого жолоба орієнтовно у міжвоєн-
ний період. Весь об’єм підземелля Башти та 
супутнє йому приміщення підвалів Колегіу-
му було засипано.

у ході розчистки підземної частини Башти 
було виявлено чимало знахідок. Зокрема це 
комплекс пізньобарокових керамічних де-
корів, фрагмент оригінальної фаянсової по-
судини із сигнатурою з зображенням герба 
сполученого королівства Великої Британії та 
ірландії та підписами: «Real English Opa…», 
«manufactu…», «ENGLA…», різноманітні ви-

рис. 2. Загальний план та розгортка виявлених та досліджених підзе-
мель Башти Чарторийських та Колегіуму єзуїтів 
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роби зі скла, металів, кераміки та каменю від 
XVII до середини хх ст. особливе місце се-
ред знахідок займає мініатюрна посудинка, 
що виявлена під порогом дверей між підзе-
меллями Башти та Колегіуму. Посудинка є 
майстерно сформованим полив’яним глеком 
із ручкою висотою 4,3 см, діаметром денця 
2,3 см та діаметром по вінцю 3,5 см, повністю 
пропорційний відповідно звичних посудин. 
Видається, що виріб і залишили первісно ці-
лим як заклад на початку будівництва Коле-
гіуму єзуїтів у середині XVII ст., обставини 
виявлення знахідки та чітке датування роб-
лять її еталонною для посуду цього періоду.

Після повної розчистки та дослідження 
підземель Башти, розібравши замуровку ар-
кових дверей вдалося потрапити до дев’яти 
невідомих приміщень першого підземного 
поверху Колегіуму єзуїтів. нижче подаємо 
описи окремо по кожному.

об’ємно-планувальне рішення підвальних 
приміщень під Баштою та Колегіумом зага-
лом можна віднести до анфіладної схеми, де 
ряд приміщень, розташованих на одній осі 
одне за одним і пов’язаних проходами (двер-
ними прорізами).

Безпосередньо під Баштою знаходиться 
два, сполучених між собою дверною прой-
мою, підвальних приміщення (1 та I). обидва 
приміщення перекриті склепінням цилінд-
ричного типу і мають висоту приблизно 3 м. 
Приміщення 1 майже прямокутної форми, 
витягнуте з північного заходу на південний 
схід, розміром 5,3 × 2,4 м. Приміщення I та-
кож наближене до прямокутної форми, ви-
тягнуте по осі північний схід—південний 
захід, розміром 4,2 × 2,92 м.

рис. 5. Приміщення 9 — гвинтові сходи з резаліту до 
підземель Колегіуму

рис. 3. трикутна кахля хV ст. із зачистки підлоги у но-
вовідкритому приміщенні 7 

рис. 4. Приміщення 3 — коридор між залами підземель 
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До приміщення і послідовно, за анфілад-
ною схемою, примикає низка підвальних 
приміщень Колегіуму, перекритих цилінд-
ричним склепінням висотою 3,2 м. це при-
міщення 2, витягнуте по осі південний за-
хід—північний схід (розміром 5,7 × 4,67 м), 
невеличке приміщення 3, також витягнуте по 
осі південний захід-північний схід (розміром 
3,15 × 1,76 м), приміщення 4 так само витяг-
нуте по осі південний захід—північний схід 
(розміром 5, 85 × 4,67 м). у північно-східно-
му куті приміщення 4 знаходиться вхід (н = 
1,22 м) до камери (приміщення 6, розміром 
2,32 × 1,039 м), до якої веде низький прохід-
коридор, висотою 1,22 м, (приміщення 5, 
розміром 0,937 × 2,4 м). обидва приміщення 
(5 і 6) перекриті циліндричним склепінням.

В анфіладному порядку до приміщення 4 
примикає приміщення 7, яке, на відміну від по-
передніх приміщень під Колегіумом, витягнуте 
з північного заходу на південний схід (розміром 
5,7 × 1,84 м). Приміщення у північно-східній 
частині має велику нішу з лучковим завершен-
ням, шириною 2,12 м і глибиною 1,36 м.

До приміщення 7, в його південно-західній 
частині, примикає складної конфігурації (із 
прямокутної частини приміщення, розміром 
3,02 × 2,04 м виходить вузький коридор, ши-
риною 1,0 м) приміщення 8, три стіни якого 
оздоблені невеличкими і неглибокими ніша-
ми. Приміщення 8, через вузький коридор, 
пов’язане з приміщенням 9, яке є сходовою 

кліткою, що міститься в четвертому (якщо 
рахувати від будівлі костелу) ризаліті, який 
орієнтований на бічний, західний, фасад Ко-
легіуму єзуїтів.

усі приміщення були засипані ґрунтом 
до 1 м, тут проведено розчистку виявлено 
елементи первісних дерев’яних підлог та 
склепінчастих мурованих порогів.

Знахідки із розкопок підземель Колегіуму 
представлені всім різноманіттям матеріальної 
культури пізнього середньовіччя — ранньо-
модерного часу, особливо цікавим є екземпляр 
рідкісної горщикоподібної кахлі із плоским 
круглим денцем та розтрубом, трикутним у 
плані. Вона знайдена у приміщенні 7 нововід-
критих підвалин (безпосередньо приміщення 
під будівлею Колегіуму єзуїтів) при контроль-
ному зондажі рівня підлоги підземель. розмі-
ри кахлі: висота 10,5 см, діаметр денця 5 см, 
розтруб у вигляді трикутника з довжинами у 
10,5 см. такі кахлі є достатньо ранніми, зі сліда-
ми архаїки, пов’язані виключно із пізньосеред-
ньовічними замками чи культовими комплек-
сами і датуються в межах хV ст.

наразі архітектурно-археологічні дослід-
ження нововідкритих підземель тривають. 
роботи продовжуються у підземних при-
міщеннях Колегіуму з метою з’єднання но-
вовідкритих та відомих підземель комплек-
су. на сьогодні це найбільші археологічні 
відкриття на Волині з часів проголошення 
незалежності.

у звітний сезон автор провів досліджен-
ня сокільського замчища у с. сокіл рожи-
щенського р-ну. необхідність робіт була 
викликана споруджуванням фельдшерсько-
акушерського пункту в рамках державної 
програми «Велике будівництво».

До робіт було залучено членів Волинсько-
го регіонального відділення спілки архео-
логів україни В. В. Богданця, і. П. рудянина, 
П. П. хом’яка та студентів Волинського на-
ціонального університету ім. лесі українки 
Максима Біньковського, Мирослава Зіньчука, 
романа смика, та двох Богданів Миткалика і 
Мельника. Консультації в процесі робіт нада-
ли заступник директора ДП «нДц “оАсу”» 
іА нАн україни А. В. Панікарський і науко-
вий співробітник о. П. Войтюк.

Пам’ятка у соколі розташована на плав-
ному мисі лівого берега стиру. Земляні вали 
укріплення комбіновані.

1. Класичне давньоруське укріплення ок-
руглої форми із розривом (в’їздом) шириною 
6—10 м та висотою до 10 м, площадка діа-
метром 65 м. Земляні вали городища значно 
пошкоджені, однак планувальна структура 
простежується чітко.

2. Замчище XVI—XVII ст., що прилягає до 
городища, мало укріплення прямокутної фор-
ми, зберіглась лише їх західна та північна лінія. 
Ширина валів замчища 8—12 м, висота до 8 м.

Прослідковується ще укріплення у вигляді 
насипного валу з боку заплави річки стир, 
однак інтерпретувати його однозначно на 
даний час немає можливості.

В. Баюк 

ДосліДЖеннЯ сокільського ЗамЧиЩа 
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територія городища перебуває під 
лісом та багаторічними насадження-
ми, замчища — під парком, бувшим 
медичним закладом (корпус лікарні 
та господарських споруд), тут наяв-
ний також фундамент під медичний 
заклад, закладений у 1990-х рр. окрім 
обмежених розвідок стаціонарних до-
сліджень комплексу не проводилось.

на всій ділянці майбутньої забу-
дови було закладено розкоп розміра-
ми 13 × 13 м. Кожен квадрат від А до 
є/1—7 мав стандартний розмір 2 × 
2 м, квадрати ж/1—7 нестандарт-
ні — 1 × 1 м.

Після прокопування розкопу на 
глибину в 0,6 м та зачистки у північ-
ній частині розкопу (квадрати е—
ж/1—7) зафіксовано супіщаний 
насип траси втраченої частини валу 
сокільського замчища, у південно-
східному куті споруди (квадрати А—
Г/1—4) — сильно гумусовану пляму 
заповнення об’єкта.

Загалом стратиграфія розкопу 
виглядає наступним чином:

0,0—0,2 м — шар дерну з великою 
кількістю коріння багаторічного ча-
гарнику;

0,2—0,4 м — шар темно-жовто-
го, щільного, супіщаного ґрунту із 
керамікою та іншими матеріалами 
ранньомодерного часу;

0,4—0,6 м — шар жовтого піщаного 
ґрунту із великою кількістю матеріалів 
ранньомодерного часу та поодиноки-
ми знахідками києво-руського періоду 
та пізнього середньовіччя.

нижче 0,6 м північну частину роз-
копу займав насип підошви втраче-
ного валу сокільського замчища, у 
південно-східній частині зафіксовано 
сильно гумусовану пляму заповнен-
ня об’єкта, материк у вигляді щільно-
го світло-жовтого піску простежено у 
південно-західній частині розкопу.

Підошва валу втраченої частини 
сокільського замчища опрацьована 
суцільною зачисткою. розміри підо-
шви валу в межах розкопу: довжина 
13 м, ширина 6,2 м (по спостережен-
ням ширину підошви валу не можна 
вважати повною, частина підошви 
прямувала під північну стінку розко-
пу, за межі території дослідження). 
сформована підошва із супіщаного 
ґрунту, будь-яких конструкцій тут 
не зафіксовано.

сильно гумусовану пляму запов-
нення об’єкта в квадратах А—Г/1—4 
досліджували із зачисткою котловану 

рис. 1. інструментальний план сокільського городища-замчи-
ща із позначенням місця досліджень: 1 — городище х—хі ст.; 

2 — замчище XVI—XVII ст.; 3 — місце закладки розкопу 

рис. 2. титулатура на короні кахляної печі із сокола
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після кожного штика вибірки об’єкта. розміри 
котловану об’єкта 4,2 × 5 м, глибина котлова-
ну 1,8 м, заповнення складав темний сильно 
гумусований супіщаний ґрунт, стіни котлова-
ну — жовтий пісок. у північно-західному куті 
котловану споруди простежено залишки опа-
лювального пристрою у вигляді завалу багатої 
кахляної печі. Котлован споруди досліджено 
не повністю, об’єкт продовжується та заходить 
у південно-східний борт розкопу, за межі до-
слідження та площі майбутньої забудови.

Матеріали досліджень надзвичайно цікаві 
та різнопланові. найдавнішими тут є знахід-
ки поодиноких екземплярів ліпної кераміки 
тшинецько-комарівської культури, шар за-
мчища репрезентовано невеликою кількістю 
давньоруської кераміки із класичним вали-
ком хіі ст. натомість масив польсько-литовсь-
кої доби (хіV—хVі ст.) та козацького часу 
(хVіі—хVііі ст.) представлений всім різно-
маніттям знахідок, серед яких кераміка, кахлі, 
вироби зі скла, кістки, каменю та металів.

особливо цікавими є знахідки «корон» 
кахляної печі із гербовими титулатурами, 
їх виявлено три, повністю реконструювати 
вдалося наразі лише одну.

Артефакт становить чотирьохскладовий 
родинний шляхетський герб (зліва направо, 
зверху вниз): Косцєша (Kosciesza, батьківсь-
кий герб), труби (Traby, материнський герб), 
Корчак (Korczak, бабці по батькові) та Зарем-
ба (Zaremba, бабці по матері). Аналіз гербів 
власників і співвласників сокола з хVі ст. дає 
змогу стверджувати, що батьківський герб 
Косцєша (Федір Шимкович Шклинський) та 
материнський труби (хелена хвальчевська) 
належать Криштофу (христофору) Шимко-
вичу Шклинському (≈1600—1642 рр.), друго-
му чоловіку княгині олександри Марківни 
сокільської († після 1644 р.), яка володіла со-
колом після 1625 р., по смерті першого чо-
ловіка Криштофа єловицького. таким чином 
титулатра кахляної печі дозволяє чітко дату-
вати споруду часом між 1625 та 1642 роками.

у вересні 2019 р. Волинська експедиція ДП 
«нДц “оАсу”» іА нАн україни провела 
обстеження території смт Голоби. Загальна 
площа обстежень становить 57 га.

селище Голоби розташоване у південній час-
тині Волинського Полісся, макрорельєф якого, 
сформований рухом льодовиків, карстом, ви-
соким заляганням ґрунтових вод, розвинутою 
річковою мережею і заболоченістю. Поблизу 
селища є притоки річок турії та стохода (при-
токи р. Прип’ять), які відносяться до басейну 
Чорного моря. Внаслідок меліорації, здійсню-
ваної з останньої чверті хіх ст., а особливо в 
період з 1921 по 1939 рр. та у 1980-ті рр., багато 
земель звільнилося від перезволоження, що, у 
свою чергу, призвело до екологічних змін.

у межах селища поширені дерново-підзо-
листі та опідзолені ґрунти, які підстилаються 
крейдистими відкладеннями. Ґрунти насичені 
включеннями кременевої сировини (галькови-
ми) та морени, які залишені рухом льодовика.

селище Голоби згадується з середини XVI ст. 
у складі Мельницької волості, підпорядкованої 
луцькому замку. у XVI ст. Голоби увійшли до 
складу речі Посполитої. у 1544 р. король сигіз-
мунд і старий передав їх своїй дружині Боні 
сфорца, яка володіла ними до 1557 р. у 1573 р. 
селище перейшло до Варвари Козинської та 

князя Юрія Збаразького. В часи повстання 
Б. хмельницького Голоби були спалені. ситу-
ація повторилася під час російсько-шведської 
війни 1700—1721 рр., коли Голоби були спа-
лені повністю. саме через цю обставину нове 
селище перенесли на 3 км. південніше від ста-
рих Голоб, розташувавши його вздовж старого 
тракту Ковель—Мельниця. Залишки старих 
Голоб розташовані в межах урочища стахор.

на початку XVIII ст. селищем володіли 
польські шляхтичі єрузельські (ярузельсь-
кі). Під час їх господарювання в центрі села 
у 1730—1735 рр. була зведена садиба з пала-
цом-резиденцією. на південний схід від па-
лацу знаходилась в’їзна брама. наступними 
власниками маєтку були сімейства Вільгів, 
Подгороленських та ронікерів. Поблизу се-
лища існувала колонія, в якій мешкало 70 
німецьких та мазурських родин.

у 1711 р., за часів панування у селищі йозе-
фа ярузельського, почато будівництво костелу 
св. Архистратига Михаїла. Датою закінчення 
його будівництва вважається 1728 р. Вежу кос-
телу зруйновано в часи Другої світової війни. 
тоді ж знищили фрески у вівтарі храму.

З XVIII ст. пов’язується виникнення Геор-
гіївської церкви та дерев’яної дзвіниці, які 
збереглися до теперішнього часу.

О. Войтюк, С. Теліженко 

ДосліДЖеннЯ В смт голоби у 2019 р. 
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В археологічному плані територія Голоб 
досліджена вкрай нерівномірно. Протягом 
1980-х рр. розвідки в долині р. стоход прово-
див Г. охріменко. Повторне обстеження здій-
снено у 2010 р. розвідками була охоплена те-
риторія смт Голоби, сс. Бруховичи, Великий 
Пороськ, новий Мосир, Гончій Брід, Дроздні 
тощо. на жаль, свідчення про археологічну 
спадщину в смт Голоби обмежуються стис-
лим повідомленням про знахідки крем’яних 
знарядь доби бронзи на околиці селища. Зва-
жаючи на велику кількість кременевої сиро-
вини, яка зустрічається навколо селища, існує 
велика ймовірність того, що вказані автори 
випадково прийняли необроблений кремінь 
за вироби з вторинною обробкою.

Більшість знахідок виявлена на розораних 
ділянках, зайнятих під городи. В тих випад-
ках, коли зборів підйомного матеріалу для 
виявлення об’єктів археології було недо-
статньо, для з’ясування ситуації закладались 
шурфи. Під час проведення обстеження 
було виявлено три місцезнаходження кера-
мічного посуду та кісток тварин, зафіксова-
но культурні шари в центральній та західній 
частині селища, пов’язані, вочевидь, з виник-
ненням села на початку XVIII ст.

За результатами обстеження території 
смт Голоби було виявлено чотири місцезна-
ходження, які можна об’єднати в одну комп-
лексну пам’ятку археології.

голоби 1. уламки посуду траплялися на го-
родах в північно-західній частини зони обсте-
ження. на розораній поверхні зустрічались 
фрагменти гончарного посуду, вироби із за-
ліза, дрібні уламки тваринних кісток. Зібрано 
п’ять фрагментів посудин, серед яких денце, 
ручка то бокові стінки. Посуд сіроглиняний, 
виготовлений на гончарному крузі, поверх-
ня загладжена, місцями лощена. на одному з 
фрагментів зберіглася полива зеленого кольо-
ру. Залізний предмет представлений кованим 
цвяхом, квадратним в перетині. Керамічний 
посуд, з огляду на його форму та технологіч-
ні властивості, ймовірніше за все, відноситься 
до XVII—XVIII ст.

голоби 2. За 320 м на південний схід від 
східної околиці смт Голоби (вул. Волинська 
та вул. хижка) було зафіксовано місцезна-
ходження фрагментів гончарної кераміки та 
кісток тварин. Місцезнаходження розташо-
ване на відкритій ділянці, порослій травою, 
поруч з ґрунтовою дорогою. це місце підви-
щується над заплавою безіменної водойми. 
на денній поверхні зібрано матеріали, які 
свідчать про існування тут поселення епохи 
пізнього середньовіччя — ранньомодерного 
часу. Знахідки представлені: фрагментом 
денця гончарної посуди коричневого коль-
ору, його внутрішня поверхня вкрита світ-
ло-коричневою поливою; інші два уламки 

належать сіро та білоглиняним посудинам, 
поверхня, відповідно, чорного та світло-
сірого кольору. на одному з фрагментів роз-
пис червоною фарбою. Керамічний посуд, 
ймовірно XVIII—XIX ст.

голоби 3. Місцезнаходження кераміки та 
кісток тварин зафіксовано у північно-східній 
частині зони обстеження, за 20 м на захід від 
східної межі зони обстеження. За 0,95 км на 
південь проходить автомагістраль луцьк—
Ковель, а за 1,37 км на захід розташована ву-
лиця Котляревського, за 1,3 км на північний 
захід — католицьке кладовище. Місцезна-
ходження зайняте під городи, зі сходу обме-
жено водовідвідним каналом та ґрунтовою 
дорогою. на розораних ділянках знайдено 
фрагмент ліпної керамічної посудини та 
уламком кістки тварини. Площа поширення 
артефактів становить 20 × 10 м. Поодинокі 
знахідки також трапляються й за 100—120 м 
на північний захід від місцезнаходження.

голоби-центр. Культурний шар доби 
пізнього середньовіччя — ранньомодерного 
часу зафіксовано в центральній частині смт Го-
лоби. Зона поширення культурного шару 
з півдня обмежується залізничною колією  
луцьк—Ковель, західна межа зафіксована на 
городах між вул. Горького, Миру та Шевчен-
ка. на півночі край проходить городами між 
вулицею Шевченка та розташованою північні-
ше ґрунтовою дорогою. на сході знахідки ма-
теріалу зустрічались на городах до перехрестя 
вулиць Грушевського та Мартинюка.

Матеріал, зібраний при обстеженні цент-
ральної та західної частини смт Голоби, пред-
ставлений фрагментами гончарного посуду 
та уламками кісток тварин. Вінця посудин 
прямі, раструбоподібні, трохи відігнуті назов-
ні. Знайдено уламки прямокутних в перетині 
ручок від посудин. Денця пласкі, судячи за 

схема розташування об’єктів археології в межах 
смт Голоби Ковельського р-ну: 1 — Голоби 1; 2 — Го-

лоби 2; 3 — Голоби 3; 4 — Голоби-центр 
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їх профілем, належать до посудин з розши-
реним у верхній третині тулубом. на деяких 
фрагментах з внутрішнього боку зберіглася 
полива зеленого, коричневого та жовтого ко-
льорів. В центральній частині смт Голоби поб-
лизу садиби Вільгів закладено шурф 1. Шурф 
розташований на території парку безпосеред-
ньо перед центральним входом до садиби. у 
південно-західній половині шурфу простеже-
ний котлован заглибленої споруди — ймовір-
но, залишки підвалу. Котлован простежується 
з глибини 0,2—0,3 м, перерізає шар світлого 
супіску (шар 3), тобто, за даними стратигра-
фії, час його спорудження більш пізній, ніж 
формування археологічного культурного 
шару. Зверху котлован споруди перекриваєть-
ся шаром темно-сірого ґрунту із залишками 
будівельного сміття (шар 2). В заповненні кот-
ловану знаходилось будівельне сміття. судячи 
із характеру знахідок, виникнення споруди 
можна зарахувати до другої половини XX ст.

З непоруйнованої пізніми спорудами части-
ни культурного шару походять уламки від гон-
чарного посуду. Посуд сіро та білоглиняний, 
зустрічаються фрагменти коричневого кольо-
ру. Внутрішня частина білоглиняного посуду 
вкрита коричневою поливою, ззовні орнамент, 
нанесений червоною фарбою. Датування по-
судин можливо в межах XVIII—XIX ст.

таким чином, Голоби-центр займає най-
більшу площу 2,5 × 0,5 км і є залишками істо-
ричного центру стародавніх Голоб від їх пере-

несення сюди у хVііі ст. до сучасності. ще два 
місцезнаходження (Голоби 1, 2) розташовані 
навколо Голоби-центр і являють собою відга-
луження від стародавнього центру селища, іс-
торично та фактично поєднані з ним. Голоби 3 
ймовірно утворені випадковим потраплянням 
керамічного матеріалу на дану ділянку і не 
підтверджені шурфуванням, культурний шар 
відсутній. окремішність місцезнаходжень 
можна пояснити сучасною будівельною діяль-
ністю та ситуативною неможливістю обстежи-
ти деякі ділянки. Голоби 1 займають площу 
58 × 58 м, Голоби 2 — 78 × 54 м.

наявність матеріалів хVіі ст. може вказу-
вати на існування на обстеженій території 
незначного селища (можливо, хутора) до 
перенесення сюди основної частини зруйно-
ваних Голоб. Або ж ці матеріали були при-
несені сюди разом з іншим майном зі зруй-
нованого села.

на цьому етапі досліджень можна стверд-
жувати, що на території сучасного смт Голоби 
заселення відбулось у кінці хVіі — на почат-
ку хVііі ст. Значна концентрація матеріалів в 
історичному центрі (поблизу палацу Вільгів і 
костелу) дозволяє припустити тут наявність 
залишків значних об’єктів хVііі ст., що потре-
бують дослідження у випадку земляних робіт 
чи загальних історичних досліджень селища. 
Значні зміни історичної топографії та розши-
рення меж заселення відбулись уже в хх ст., 
коли воно набуло сучасних обрисів.

Відповідно до договору з литовезькою отГ 
експедиція іА нАн україни продовжила до-
слідження на городищі у с. литовеж івани-
чівського р-ну. обстежено мисову частину 
оборонного комплексу, на якій знаходяться два 
укріплені майданчики, умовно означені як «За-
мок» та «Підзамче». Крім цього під Підзамчем 
виявлено добре морфологічно виражену про-
тяжну форму рельєфу із заглибленням з боку 
схилу мису, схожу на вал, дамбу або дорожній 
насип. на рівні заплави це підвищення охоплю-
вало мис першої надзаплавної тераси із півночі 
та заходу. Походження і призначення цієї фор-
ми рельєфу потребує подальшого вивчення.

основним завданням експедиції було до-
слідження культурних нашарувань на тери-
торії Замку та моноліту цегляної кладки, що 
оголився у обриві берега річки на Підзамчі.

у південно-східній частині Замку геомаг-
нітною зйомкою 2015 р. зафіксовано велику 
аномалію, яка могла бути ознакою розміщен-
ня там мурованої вежі. однак, обмеженість 
коштів не дозолила розпочати розкопки цьо-
го цікавого об’єкта. Для траншеї розміром 1 × 
10 м було обране місце на північно-західно-
му краю майданчика, над глибоким ровом, 
що відділяв Замок від Підзамча. Її глибина 
сягала рівня материка 1,6 м від репера.

Чітко виражені ознаки насипних земля-
них оборонних споруд були отримані у за-
хідній ділянці траншеї (ближчій до рову). 
хоча, наявність тут кількох стратиграфічно 
виразних прошарків може розглядатись як 
сліди цілеспрямованого переміщення ґрун-
ту. Знахідки свідчать, що таке переміщення 
могло відбутись не раніше XIV ст.

А. Петраускас, С. Панишко 

ДосліДЖеннЯ гороДиЩа у с. литоВеЖ 
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у східній частині траншеї зафіксовано 
стратиграфічно послідовний ряд залишків 
XVII—XVIII ст., у тому числі і частину за-
глибленого у материк об’єкта.

По всій довжині траншеї траплялись 
знахідки енеолітичної кераміки культури 
лійчастого посуду, проте, переважно, у пере-
відкладеному стані.

Дослідження були продовжені на Під-
замчі, у його південно-східній, найвищій 
частині, де впродовж багатьох років у кручі 
руйнується цегляна кладка. роботи прово-
дилось шляхом розкриття масиву кладки 
на глибину 0,8 м від краю обриву (рису- 
нок).

Встановлено, що верхня частина кладки 
знаходилась на глибині 0,8 м від рівня сучас-
ної денної поверхні. Кладка була орієнто-
вана за лінією південь—північ, а її ширина 
становила 1,15 м, висота залежала від кіль-
кості збережених рядів цегли на окремих ді-
лянках.

Встановлено, що масив кладки був впуще-
ний у гумусований культурний шар, при-
чому прошарок будівельного сміття (глина 
або деструктурована опока) на глибині 1,3 м 
від рівня сучасної денної поверхні, очевид-
но, був горизонтом, з якого копали траншею 
для масиву кладки (фундаменту). При цьо-
му він не досяг рівня материка, а лежав на 
гумусованому культурному шарі.

При частковій розборці моноліту було 
встановлено особливості його внутрішньої 
будови.

1. Збереглись вісім горизонтальних шарів 
кладки, однак, окремі виступи коронки вка-
зували на існування, як мінімум, 10 рядів.

2. у кладці не було цілих цеглин, а виключ-
но фрагменти, за розмірами близькі до поло-
вини її величини.

3. Кладка включала великі шматки опоки, 
причому, не тільки всередині масиву, але і 
на її зовнішній поверхні.

4. Значна частина цегли містить сліди міц-
ного вапнякового розчину, що вказує на її 
повторне використання.

5. Кладка виконана на глиняному роз-
чині.

на основі промірів 55 фрагментів цеглин 
встановлено її приблизні параметри. Ши-
рина цегли тяжіла до 12—13 см., товщина 
до 7,5—8 см. Зважаючи на параметри фраг-
ментів цеглин, характер їх тіста та випалу, 
а також наявність поздовжніх канелюрів 
на поверхні така цегла може бути датована 
приблизно XIV—XV ст.

таким чином, проведені дослідження 
дозволили встановити ряд нових обставин 
археології та давньої історії литовежа. на 
дослідженій траншеєю ділянці Замку не 
зафіксовано значних земляних укріплень. 
Вірогідно, він був схожий на замки (швидше, 
укріплені двори) Чорторийських у родовому 
маєтку та жукові з невеликими штучними 
дерев’яно-земляними укріпленнями. нато-
мість, зафіксовано тут наявність багатого на 
знахідки шару культури лійчастого посуду.

цегляна кладка зроблена з повторно ви-
користаного матеріалу XIV—XV ст. і може 
бути частиною фундаменту монументаль-
ної споруди, очевидно, церкви. Зафіксова-
ний л. Пучковським топонім «Ведінщина», 
можливо, відноситься саме до неї.

несподіванкою стало відкриття раніше неві-
домої протяжної форми рельєфу із заглиблен-
ням з боку схилу мису, що розміщувались на 
рівні заплави. у разі підтвердження оборонно-
го призначення цього об’єкта та відповідного 
його датування отримаємо кардинально нову 
картину укріплень давнього литовежа.

цегляна кладка фундаменту
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ДНіпРОпЕтРОВСьКА ОбЛАСть

експедиція Дніпровського національно-
го історичного музею ім. Д. і. яворницького 
проводила розвідку з шурфуванням на посе-
ленні Кукан (назва за народним гідронімом), 
що знаходиться за 2 км на північ від с. лозу-
ватка та за 2 км на південь від с. ликошине 
П’ятихатського р-ну. Пам’ятку виявлено у 
2017 р. та частково досліджено у 2018 р.

одношарове поселення доби пізньої брон-
зи, розташоване у верхів’ї р. лозуватки (нині 
повністю пересохлої), займає першу надза-
плавну терасу лівого берега. Місцевість має 
добре виражену яружно-балкову мережу та 
залишки байрачного лісу. За 0,9 км на пів-
нічний схід від пам’ятки знаходиться Ко-
місарівський лісовий заказник. цей регіон 
належить до Дністровсько-Дніпровського 
краю північно-степової підзони і фактично 
перебуває на межі лісостепової та степової 
зон Правобережної україни.

розвідкою було уточнено південну межу 
поселення та встановлено його приблизну 
площу — 2 га. Північну частину пам’ятки 
важкою землерийною технікою руйнує хи-
жацький кар’єр з видобутку піску. Завдали 
шкоди і численні об’єктами господарюван-
ня та бувша тваринницька ферма.

у звітному сезоні було виявлено та частко-
во досліджено три житла земляночного типу, 
з яких два були оголені в обривах кар’єру. 
Для них притаманні котловани, занурені 
на 25—40 см в материк, світле золисте запов-
нення зі значною кількістю кісток тварин 
та фрагментами посуду. ці три споруди, а 
також ще одна (виявлена у 2018 р.) перебу-
вають на одній лінії і ланцюжком витягнуті 
вздовж річища, що в цілому характерно для 
планіграфії поселень даного періоду.

Археологічний матеріал представлено 
уламками ліпного посуду. З виразних та 
профілеутворюючіх частин — фрагменти 
стінок, шийок декорованих наліпними вали-
ками, розчленованими защипами та у мен-
шій мірі відтягнутими валиками. на одному 
з фрагментів стінки простежуються залиш-
ки відшарованого пружка з незамкненими 
кінцями. Вінця здебільшого відігнуті назов-
ні, інколи прямі. Зрізи округлені, рідше сп-
лощені. Виразним є фрагмент вінець бан-
коподібної посудини зі значним діаметром 
гирла, де вінця мають широкий комірець, та 
частину відтягнутого валика. особливої ува-
гу заслуговує фрагмент, який за 1 см від краю 
денця має декорований масивний наліпний 
валик з вертикальними удавленнями та за-
щіпками (походить зі споруди 2). Крім зга-
даного денця, представлені фрагмент при-
донної частини мініатюрної тонкостінної 
посудини з дещо опуклим тулубом, а також 
денця з відбитками. у котловані східного об-
риву (житло 2) знайдене мініатюрне денце 
ліпної посудини з невисоким кільцевим під-
доном. З цієї ж посудини походить ручка з 
колінчатим перегином (можливо черпачок). 
ще одну ручку знайдено в житлі 1. Вона має 
підпрямокутний виступ, та за формою ана-
логічна тим, що властиві дворучним вазам 
культури ноа-сабатинівка. столовий посуд 
також презентують лисковані уламками, зок-

Д. Романчук 

роботи на поселенні кукан 

рис. 1. Фрагменти ліпних посудин (споруда 1) 
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рема стінка з чорною лощеною поверхнею, 
прикрашена канелюрами, що утворюють 
геометричну композицію. Крім згаданих 
валиків і канелюрів, є незначні за розміром 
фрагменти з прокресленим геометричним 
орнаментом, у вигляді ліній, що утворюють 
заштриховані трикутники та округлі дрібні 
ямки.

Крем’яні вироби представлені відщепами 
та вкладишем серпа. Зустрічаються кам’яні 
розтиральники, фрагменти зернотерок, то-
чильні камені з пропилами, лощильця, яйце-
видні товкачики. Вироби з металу представ-
ляє лише фрагмент бронзового серпа. серед 
знахідок кістяних виробів — дві проколки, 
виготовлені із ліктьових кісток дрібної рога-
тої худоби, загострене знаряддя виготовлене 
на частині крупної трубчастої кістки зі ско-
боподібною виїмкою. особливий інтерес ста-
новить оброблений кінчик рогу. Аналогічні 
предмети знайдені в пізньосабатинівському 
горизонті пос. іллічівка та інтерпретується 
як рогова обкладка кінця луку. Знайдений 
фрагмент трубчатої кістки з штучними про-
різами, що утворились, вірогідно, внаслідок 
розрізання м’яса.

окрему увагу слід звернути на мушлю, 
знайдену у заповненні житла 1. це муш-
ля Venerupis decussatа, морського молюска, 
що розповсюджений у водах середземного 
моря та східної Атлантики. Зауважимо, що 
у місцевих покладах піску мушлі не трапля-
ються.

Аналіз археологічного матеріалу дозволив 
уточнити датування та культурну приналеж-
ність поселення — пізній етап сабатинівської 
культури. Крім того, цей регіон практично 

ніколи не вивчався. Для розміщення посе-
лення в загальній системі пам’яток пізнього 
бронзового віку необхідне його подальше 
вивчення.

рис. 2. Знахідки з пам’ятки: 1—5 — фрагменти ліпних 
посудин (2, 4, 5 — споруда 2); 6 — рогова накладка 

(споруда 1)

розширення території російської імперії в 
останній чверті XVIII ст. обумовило створення 
нових адміністративних і військових центрів 
на її кордонах. на місці впадіння р. Кільчень 
у р. самару у 1776 р. розпочалося будівництво 
першого губернського центру новоствореної 
Азовської губернії — Катеринославу (пізніше 
називався Кільченським або першим). Місто 
складалося з фортеці і форштадту, збудовані 
під наглядом архітектора М. Алексєєва. Посту-
пово з’явилися будівлі губернського правлін-
ня, казарми, культові споруди (православна 

російська, грецька, вірменська, католицька), 
зросли укріплення. Згідно відомості 1782 р., 
у місті мешкало 2520 осіб. Після приєднання 
Кримського ханства (1783 р.) Катеринослав і 
втратив стратегічне значення і поступово за-
непав. Після будівництва Дніпрогесу та по-
яви водосховища на самарі значна частина 
міста була затоплена. нині вціліла частина 
фортеці знаходиться під ділянками дачного 
селища самарівка на о-ві самарському, тоді 
як залишки форштадту збереглися на сусід-
ньому безіменному острові (рис. 1: 1).

О. Старік 

ДосліДЖеннЯ ФорШтаДту катеринослаВа і (1776—1783 рр.) 
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історично склалося так, що територія Ка-
теринослава і довгий час була поза увагою 
археологів. Парадоксально, але від одного з 
найбільших міст Південної україни не за-
лишилось жодних матеріальних свідчень у 
колекціях місцевих музеїв. ситуація зміни-
лася восени 2019 р., коли місцевий краєзна-
вець Віталій Барков приніс до Дніпропет-
ровського національного історичного музею 
ім. Д. і. яворницького фрагменти кахлів, 
зібрані ним на місці Катеринослава Кіль-
ченського. Проведена музейними археоло-
гами візуальна розвідка підтвердила наяв-
ність культурного шару XVIII ст. на острові, 
що утворився південніше о. самарського. на 
жаль, було зафіксовано також сліди тривало-
го грабування форштадту Катеринослава і, 
що триває до нашого часу. Перекопи, неза-

конні шурфи та траншеї, фрагменти гон-
чарного і скляного посуду, що не зацікави-
ли грабіжників, були розкидані по поверхні 
всієї пам’ятки.

розкоп і було розбито ближче до центру 
західного берега острова, відразу за лінією 
очерету. на думку кандидата архітектури 
олександра харлана, на цій території роз-
ташовувався будинок козацького старши-
ни нежмаки. Згідно методики дослідження 
поселень перший розкоп налічував дев’ять 
квадратів розмірами 2 × 2 м. Було визначено, 
що культурний шар, який складає 50—60 см 
від сучасної поверхні, виявився перевідкла-
деним. Верхній горизонт складав щільний 
прошарок глини, перемішаної з суглинком, 
з уламками цеглин (цілих було лише кілька), 
фрагментами кахель, частинами дерев’яних 

рис. 1. Катеринослав і: 
1 — форштадт; 2 — фраг-
менти сюжетних кахель 
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стовбурів. наступним йшов чорноземний 
шар, який завершував давній денний гори-
зонт коричневого кольору (мул), що розпо-
чинався з глибини 90 см. у середньому з цієї 
ж глибини ґрунтові води просочувались до 
розкопу, зупиняючи подальші роботи. Від-
сутність заглибленого фундаменту, цілих 
цеглин та кахель, перемішаний культурний 
шар свідчать про існування поряд з місцем 
розкопок будівлі, що була розібрана та неод-
норазово пограбована.

серед підйомного матеріалу виділяють-
ся яскраво декоровані пічні полив’яні кахлі, 
аналоги яким бачимо у тулі, Москві, санкт-
Петербурзі. Виконаний у білих, зелених, 
жовтих, блакитних кольорах рослинний ор-

намент користувався популярністю у сере-
довищі вищих суспільних верств російської 
імперії. Привертають увагу фрагменти сю-
жетних кахель з біблейськими мотивами та 
розписані у східному стилі. у другій половині 
XVIII ст. серед імперської еліти поширюється 
захоплення сходом, що знайшло своє відоб-
раження і у декоративному мистецтві. саме 
тому один з малюнків зображає чоловіка у 
широких жовтих штанях з поголеною голо-
вою, який сидить босоніж поблизу озера. ці-
каво, що майстер спеціально зафарбував ко-
ричневим обличчя людини, підкреслюючи 
її етнічну приналежність. у різних варіантах 
цього сюжету змінюються зачіски, одяг, го-
ловні убори персонажу, додається парасоль-
ка з довгою ніжкою, різноманітні кульки та 
вигадані комахи (рис. 1: 2). Виділяються і так 
звані «голландські» кахлі, розписані синьою 
фарбою (часто з додаванням кобальту) по 
білій поливі. Крім яскраво виконаних лице-
вих пластин, вражають оточуючі рамки з ок-
руглим завершенням та рослинними моти-
вами, що невимушено доповнюють основне 
зображення. не дивлячись на суто практич-
не значення румп (задня частина кахель, яка 

рис. 2. Катеринослав і: 1 — 
кахля карнизна; 2 — кахля 

кутова
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забезпечувала зберігання тепла), майстри 
приділили багато уваги їх формі та зовніш-
ньому вигляду. За структурними особли-
востями печей кахлі поділяються на лицеві, 
пояскові, карнизні, кутові та декоративні 
прикраси («коронки», колонки тощо). За 
рельєфом виокремлюються пласкі, увігнуті, 
опуклі кахлі. таке функціональне та кількіс-
не різноманіття дає підстави стверджувати, 
що печі були двох- або триярусні і викону-
вали також представницьку роль.

Вказані комплекси кахель, безперечно, 
могли дозволити собі лише забезпечені 
люди, що дозволяє припускати, що власни-
ками таких печей були заможні шляхтичі, 
купці або чиновники високого рангу.

серед знахідок багато фрагментів скляно-
го посуду, на відміну від гончарного. Кілька 
фрагментів стінок та вінець горщиків, орна-
ментовані природними фарбами (опискою), 
властивими для XVIII ст., оперізуючими пря-
мими та хвилястими лініями, скісними рис-
ками та «комами». така диспропорція може 
вказувати як на статус, так і на призначення 
будівлі («присутственное место»?).

До неординарних знахідок належить свин-
цева товарна пломба і трибічна бронзова пе-
чатка. остання має характерні виступи для 
кріплення ручки. Подібними печатками ко-
ристувалися представники козацької старши-
ни. Проте, скоріше за все, вони не обов’язково 
вказували на особу власника, а, вірогідно, 
дозволяли маркувати кореспонденцію.

розкоп іі (16 квадратів 2 × 2 м) було закла-
дено майже в центрі острова, ближче до його 
західної частини, на місці округлого насипу 
діаметром приблизно 10 м, де були візуально 
зафіксовані фрагменти коробчастих кахель. 
Відповідно до плану міста, насип виник на 
місці будинку, розташованого у третій або 
четвертій лінії кварталів, рахуючи від фор-
теці. В центрі насипу та у його північно-
східній частині присутні грабіжницькі ями, 
на поверхні яких проглядались фрагменти 
гончарного посуду та кахель. Весь матеріал 
з цього розкопу, як і у попередньому випад-
ку, перебував у перевідкладеному стані: не 
знайдено жодних залишків фундаментів, 
стін споруд, печей in situ. тим не менше з 
цієї місцевості походить ще одна трьохбічна 
печатка з фігурною ручкою. на обох печат-
ках є схоже зображення — кола, увінчаного 
коронованим шоломом. Подібна печатка 
використовувалась Григорієм орленком, 
козаком с. Волошина роменського повіту та 
поручиком Федором тризною.

найбільш виразними й чисельними 
(1215 одиниць) серед знахідок виявилися 
фрагменти кахель. В основному вони нале-
жать до коробчастих лицевих кахель з рос-
линним орнаментом, притаманним для «ко-
зацького бароко» другої половини хVііі ст. 
(рис. 2: 1). При виготовленні кахель до ке-
рамічної маси домішували кварц білого ко-
льору, а на деяких фрагментах збереглися 
відбитки пальців майстра. Повністю вдалося 
реконструювати одну з кількох композицій, 
де вигадливо та динамічно зображено вазон 
з квітами, пагонами та розетками. ще один 
варіант «вази» доповнюється кетягами (гро-
нами), S-подібними пагонами. єдиною без 
пошкоджень вціліла кутова карнизна кахля 
з рослинним орнаментом та опуклим рельє-
фом (рис. 2: 2). Численні аналогії вказаним 
кахлям бачимо на території середнього 
Подніпров’я. Кахлі від кількох печей вказу-
ють на значний відсоток серед мешканців 
Катеринослава і українського за етнічним 
походженням та козацького за соціальною 
приналежністю сегменту.

у південно-східній частині квадрату 10 
на материковому шарі знайдено фрагменти 
стінок та денця амфори, які свідчать про за-
селення цієї території за скіфських часів.

на місці, де згідно планів Катериносла-
ва і існували купецькі ряди, було закладе-
но траншею за лінією схід—захід (7 пікетів 
2 × 1 м). стратиграфія траншеї вказувала 
на відсутність слідів сучасного втручання 
у культурний шар, але, нажаль, високий 
рівень ґрунтових вод дозволяв заглиблю-
ватись лише на три штика. скоріше за все 
дослідження велося між колишніми купе-
цькими рядами або у дворі. Про це свідчать 
різноманітні знахідки: фрагменти скляно-
го посуду, уламок тулійки люльки, ажурна 
бронзова накладка, окремі цеглини, частина 
закаблука, залізні цвяхи тощо. Викликає ці-
кавість скляне клеймо, що штампувалось на 
плечиках штофа, виробленого у російській 
імперії. Крім того, неподалік від траншеї міс-
цевими мешканцями було знайдено митну 
пломбу з відтиском вензеля короля Пруссії 
Фрідріха іі Великого.

таким чином, не дивлячись на специфі-
ку території (острівне положення, нищен-
ня культурного шару грабіжниками, висота 
ґрунтових вод), археологічне дослідження 
території посаду Катеринослава і дозволило 
отримати нові дані про етнічний та соціаль-
ний склад мешканців, їх побут, культурні та 
економічні зв’язки.
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ДОНЕцьКА ОбЛАСть

експедиція Маріупольського держунівер-
ситету провела розвідки на території Ман-
гушського та Великоновосілківського р-нів. 
Задачами робіт були обстеження пам’яток 
археології (курганів), визначення їх пара-
метрів і сучасного стану з метою підготовки 
обліково-охоронної документації.

обстеження вже відомих пам’яток архео-
логії включало в себе роботу з архівними і 
літературними джерелами та польові робо-
ти: повний візуальний огляд ділянки, пошук 
підйомного матеріалу, інструментальну 
зйомку об’єктів, визначення точних коорди-
нат пам’яток за допомогою системи навігації 
GPS, фотофіксацію тощо. Додатково прово-
дилося обстеження прилеглих ділянок з ме-
тою відкриття нових, ще невідомих археоло-
гічних об’єктів.

у межах земель Мангушського та Велико-
новосілківського р-нів під час розвідки було 
обстежено 45 курганних груп та 47 поодино-
ких курганів. Всього на теренах зазначених 
районів було враховано 178 археологічних 
об’єктів. Крім того, було визначено точне 
місцезнаходження та координати 13 нових, 
ще невідомих курганів.

Значна частина насипів курганів має неза-
довільний або аварійний стан. З врахованих 
178 курганів 79 (44,4 %) — розорюється на 

момент дослідження, ще 22 (12,4 %) пам’ятки 
мають прихований характер, на місцевості 
не простежуються; 62 (34,8 %) кургани ро-
зорювалися у попередні часи. лише 16 (9 %) 
курганів мають задерновані схили насипів. 

В. Забавін, М. Булик, С. Небрат, Ю. Полідович 

роЗВіДки на піВДні ДонеЧЧини 

рис. 2. розміри курганів Мангушського та Великоновосілківського районів Донецької області, обстежених у 2020 р.

рис. 1. стан курганів Мангушського та Великоно-
восілківського районів Донецької області, обстежених 

у 2020 р. 
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Значна частина курганів пошкоджена пізні-
ми перекопами і має втрати, пов’язані із спо-
рудженням тріангуляційних пунктів тощо.

Перспективним вважається додаткове 
обстеження території Донецької області в 
цілому та зони охорони культурного шару 

з метою виявлення раніше невідомих похо-
вальних пам’яток та поселенських структур, 
що насичують цей простір потенційними у 
майбутньому археологічними джерелами 
інформації про її освоєння з найдавніших 
часів.

експедиція Маріупольського держуні-
верситету розкопала курган на території 
ялтинської селищної ради Мангушського 
(Першотравневого) р-ну.

Курган є поодиноким насипом, що знахо-
диться на вододільному плато між долина-
ми річок Комишуватка і Мокра Білосарайка, 
за 5,3 км на північ від узбережжя Азовсько-
го моря, за 1,4 км на Пн Пн Зх від північної 
околиці смт ялта у безпосередній близькості 
(за 0,5 км на Пд Пд Зх) від курганної групи 
«Бабакова Могила». Порівняно невелика від-
стань кургану від основної групи дозволила 
умовно віднести цю пам’ятку також до кур-
ганної групи «Бабакова Могила» та привлас-
нити йому № 4.

Курган 4 на момент початку досліджень 
був насипом у плані округлої форми близь-
ко 20 м, заввишки 0,3 м. стратиграфічні 
перетини не виявилися інформативними 
оскільки курган розорювався та був сильно 
пошкоджений перекопами.

у кургані було виявлено дев’ять поховань 
доби ранньої та пізньої бронзи, а також дві 
окремі посудини. Культурно-хронологічний 
аналіз дозволяє стверджувати, що первин-
ний насип було споруджено носіями ямної 
культури, до якої належать поховання 5 та 9. 
Достеменно встановити, яке з них було пер-
винним не вдалося. не можна також виклю-
чати припущення, що обидві могили могли 
бути основними. Поховання 9 було здійсне-
но для дорослої людини, похованої зібгано 
на спині головою на Пн сх, що є типовим 
для пам’яток ямної культури Північного 
Приазов’я. Поруч з головою було знайдено 
кіски тварини (щелепа дрібної рогатої худо-
би). Поховання 5 виявилося повністю зруй-
нованим. решток небіжчика та поховальний 
інвентар не виявлено (кенотаф?). Могила 
також орієнтована за лінією Пн сх—Пд Зх. 

Перекриття утворювали кам’яні брили, що 
провалились у заповнення могили.

цікавим залишається те, що в кургані не 
виявлено поховань доби середньої бронзи, 
що не типова обставина для пам’яток озна-
ченого регіону. така ж ситуація простежена 
у сусідніх досліджених курганах: № 3 (роз-
копки 2016 р.) і 2 (розкопки 2019 р.). лише на 
пізньому етапі доби бронзи у вже існуючий 
насип було впущено щонайменше сім похо-
вань зрубної культури. Вірогідно, впускних 
поховань (зокрема зрубної культури) було 
більше, але внаслідок розорювання частина 
їх могла бути повністю знищена. Всі похо-
вання мають типові ознаки пам’яток зрубної 
культури Північного Приазов’я і в нормах 
поховального обряду, і в рисах матеріальної 
культури та належать до іі та ііі хронологіч-
ного горизонту зрубної культури регіону. 
разом з тим деякі поховання відрізняються 
певною неординарністю. Зокрема дитячі 
поховання 2 та 3 мали в якості поховального 
супроводу астрагали — таранні кістки ко-
питних, а з похованням 1 пов’язаний уламок 
мініатюрної посудинки. З поховання дорос-
лої людини 4 походять два керамічних гор-
щика та залишки м’ясної їжі (крижові кістки 
тварини), що також виокремлює цей комп-
лекс. Доволі рідким явищем є північна орієн-
тація для пізньозрубних поховань, як, напри-
клад, це було простежено у похованні 6.

Крім поховань, в насипу кургану було 
виявлено дві керамічні посудини зрубної 
культури. одна з них, можливо, пов’язана з 
одним із поховань. Зв’язок іншої посудини 
з якимось комплексом простежити немож-
ливо.

Проведені дослідження кургану біля смт 
ялта поповнюють джерельний фонд та зба-
гачують наші знання стосовно історії засе-
лення регіону у ііі—іі тис. до н. е.

В. Забавін, С. Небрат 

ДосліДЖеннЯ кургану Доби бронЗи 	
поблиЗу селиЩа Ялта 
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ялта, курган 4, фото керамічного посуду



ISSN: 2709-8222 (print), 2709-8230 (online) 36	 Археологічні дослідження в Україні 2020 р.

ЖитОмиРСьКА ОбЛАСть

розкопки місця монетного скарбу мають 
винятковий характер, що зумовлюється рід-
кістю подібних комплексів та специфікою їх 
розміщення, яке досить часто виокремлене 
від інших археологічних пам’яток. Виявлен-
ня подібних монетних та речових комплек-
сів має, як правило, випадковий характер. 
на жаль, переважну частину скарбів знахо-
дять так звані чорнокопи, в результаті чого 
знищується археологічний контекст скарбу, 
втрачаються місце його заховання, а самі 
артефакти опиняються в приватних колек-
ціях.

серед випадкового виявлення монетних 
скарбів останніх років особливе місце займає 
скарб давньоруських срібників, виявлений 
поблизу смт Городниця новоград-Волинсь-
кого р-ну житомирської обл. в 2020 р.

скарб випадково виявив місцевий мешка-
нець с. М. Комар під час набирання піску в 
кар’єрі. Відповідно до закону було розпоча-
то процедуру добровільної передачі скарбу 
с. М. Комаром державі — до органу місце-
вого самоврядування із оформленням про-
токолу та детальним описом кожної монети. 
Визначення та попередню атрибуцію на міс-
ці здійснив о. А. Алфьоров. Протокол пере-
дачі державі 32 монет (срібників) підписали 
голова Городницької отГ і. А. онищук та 
с. М. Комар.

у процесі передачі скарбу до органів вла-
ди взяв участь голова житомирської облас-
ної державної адміністрації В. і. Бунечко, що 
дозволило в цей же день організувати від-
правлення скарбу до фондів житомирсько-
го обласного краєзнавчого музею під посиле-
ною воєнізованою охороною.

таким чином до державного музейного 
фонду україни було передано третій в іс-
торії скарб срібників, які всі були задокумен-
товані.

на наступний день після передачі скарбу 
місце його знахідки обстежили співробітни-
ки житомирської експедиції іА нАн украї-
ни. Було ретельно перевірено площу, яка 
безпосередньо прилягала до місця виявлен-
ня скарбу та оточуючу територію, проведе-
но розкопки залишків ями, з якої походить 
знахідка.

топографічно скарб знаходився на вер-
хній частині піщаної дюни на правому ви-
сокому скелястому березі р. случ на краю 
старого піщаного кар’єра. Поверхня ділянки 
заросла сосновим лісом та рідкими чагарни-
ками, вкрита шаром соснової глиці. Відстань 
до річки в південно-західному напрямку ста-
новить 300 м. на відстані 380 м на південний 
схід знаходиться брід через річку случ на міс-
ці виходу на поверхню кристалічних порід, 
які утворюють поріг та місце для зручної пе-
реправи через річку. трохи вище за течією 
на місці порожистої частини знаходиться 
ще одне зручне місце для переправи через 
річку. найближчі місця зручні для перепра-
ви розташовані нижче та вище за течією на 
значній відстані в декілька кілометрів.

розташування виявленої пам’ятки — скар-
бу срібників давньоруського часу безпо-
середньо поруч із р. случ, вірогідно, було 
обумовлено декількома чинниками. Перш 
за все, річки в середньовічному суспільстві 
становили важливий вид транспортних ар-
терій. Вони слугували шляхами сполучення 
для пересування різноманітними водними 
транспортними засобами. Важливість річок 
як шляхів сполучення в сильно залісненій 
та заболоченій частині Полісся важко пере-
оцінити. основна маса товарів та вантажів 
до початку масового будівництва залізнич-
них доріг в зоні Полісся транспортувалася 
саме водними шляхами. В зимову пору вони 
також часто використовувались для пересу-
вання по товстому льоду, що знайшло своє 
відображення у письмових джерелах.

окрім того, що сама р. случ в її середній 
течії навіть в хх ст. використовувалась для 
пересування різними судами, вздовж її пра-
вого високого берега проходить стародавній 
сухопутний шлях. на відрізку від сучасного 
м. новограда-Волинського до смт Городниця 
він відомий за середньовічними джерелами.

Зв’язок скарбу давньоруських срібників із 
стародавніми шляхами може бути також під-
тверджений розташуванням поруч зручної 
переправи через річку, яка відкривала шлях 
у західному напрямку.

розкопками було досліджено залишки за-
повнення неглибокої ями, в якій було виявле-

О. Алфьоров., Б. Моця, А. Петраускас 

скарб срібникіВ окраЙ смт гороДницЯ 



Житомирська область

ISSN: 2709-8222 (print), 2709-8230 (online) 37	 Археологічні дослідження в Україні 2020 р.

но скарб. у залишках заповнення котловану 
об’єкта (складалося із гумусованого сірого 
крупнозернистого піску) біля стінок було ви-
явлено цілу монету-срібник (рис. 1, 2). Поруч 
із ямою в шарі викиду було виявлено ще чоти-
ри фрагмента срібників. Під час обстеження 
піску, запакованого в мішки с. М. Комаром 
для проведення ремонтних робіт, було вияв-
лено ще одну цілу монету срібник.

таким чином до складу городницького 
скарбу на сьогодні входить 38 цілих та фраг-
ментованих срібників, які були карбовані за 
часів правління Володимира святославича 
та святополка ярополковича (окаянного).

З метою обстеження структури заселення 
простору навколо скарбу, було проведено 
археологічні розвідки на території, яка до 
нього прилягає. В результаті було відкрито 
давньоруське городище.

В. Б. Антонович згадав у «Археологичес-
кой карте Волынской губернии» (1900, с. 30) 
городище із кам’яними фундаментами за-
мку на території містечка із посиланням на 
«Slownik geograficzny…» (1880—1895). свого 
часу на місці розташування замку проводи-
ли обстеження голова новоград-Волинсь-
кого осередку спілки краєзнавців україни 
В. В. Вітренко та археолог о. о. тарабукін, 
які відзначали антропоморфний характер 

рельєфу цієї місцевості та наявність культур-
ного шару пізнього середньовіччя.

у результаті обстежень житомирська ар-
хеологічна експедиція в звітному сезоні від-
крила культурні нашарування IX—X, хіі—
хііі і XVII—XVIII ст. також було зафіксовано 
складну систему земляних укріплень, подіб-
них дослідженим у цьому регіоні укріплен-
ням городищ іх—хііі ст.

Виявлена пам’ятка належить до городищ 
мисового типу. Максимально укріплений 
майданчик — дитинець, відділений від на-
пільної частини оборонним ровом та валом. 
рів частково засипаний для облаштування 
в’їзду до дитинця, де в другій половині хх ст. 
було облаштовано меморіальний комплекс. 
Вал з цією ж метою був майже повністю зни-
щений. Від нього лишилась лише незначна 
напільна частина із зовнішнього краю ме-
талевої огорожі меморіального комплексу. 
Частина дитинця, спрямована до краю мису 
була також укріплена подвійним ескарпом 
та додатковим валом і ровом. слід також за-
уважити, що нижня частина схилів мису, на 
якому розташовується виявлене городище, 
має виразні антропоморфні сліди рельєфу. 
не можна виключати, що на цій частині та-
кож існували додаткові оборонні укріплен-
ня, пов’язані з городищем, що потребує до-
даткових археологічних обстежень.

рис. 2. Аверс срібника святополка ярополковича із 
заповнення ями заховання скарбу

рис. 1. Фото місця знахідки Городницького скарбу
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Загін на чолі з науковим співробітником 
відділу археології Києва іА нАн україни 
к. і. н. В. А. Гнерою досліджував поселення 
давньоруського часу хомутець 1 поблизу 
с. хомутець Брусилівського р-ну. роботи на 
поселені заплановано на підставі резуль-
татів досліджень 2019 р. Проте внаслідок не-
своєчасної видачі дозвільних документів, їх 
довелось розпочати лише на початку груд-
ня 2020 р. такий пізній початок робіт вніс 
корективи у заплановану програму дослід-
жень.

поселення «Хомутець 1» знаходиться 
приблизно за 2,5 км на схід від східної око-
лиці с. хомутець і займає невисоке заплавне 
підвищення на перетині безіменних струм-
ків (права притока р. Здвиж). Приблизна 
площа поселення 750 × 400 м, його поверхня 
щорічно розорюється. у 2019 р. на ріллі та в 
шурфах виявлені фрагменти стінок і вінець 
давньоруського посуду, фрагменти печини 
та уламок шлаку. тоді ж під час досліджен-
ня були закладені шурфи у різних частинах 
поселення таким чином, щоб максимально 
дослідити потужність та насиченість куль-
турного шару по всій його площі. у шурфах 
зафіксовані культурні нашарування потуж-
ністю до 0,7 м. Виявлений матеріал датовано 
в межах хі—хііі ст.

З цією метою дослідити ймовірний об’єкт 
давньоруського часу виявлений в одному з 
шурфів 2019 р., заклали пошуковий розкоп 
площею 25 м2. Проте виявилось, що розкоп 
не натрапив на шурф 2019 р. Після зняття 
орного шару на площі не виявлено плям 
об’єктів. З метою збереження культурного 

шару пам’ятки площу розкопу було закон-
сервовано. Дослідження продовжено лише 
у західній частині розкопу на площі 5 м2. у 
цій частині виявлено сліди вузької траншеї, 
що прорізає культурний шар поселення і 
врізається до глибини 1,1 м від сучасної по-
верхні в умовний материк. на дні траншеї 
виявлено керамічні трубки, що використо-
вувались для меліоративних робіт у другій 
половині хх ст. До глибини 0,3—0,4 м зафік-
совано орний шар поля, розташованого на 
місці поселення. До глибини 0,9 м зустріча-
ються фрагменти керамічних посудин дав-
ньоруського часу. найнасиченіший культур-
ними залишками прошарок знаходиться на 
глибині 0,4—0,7 м. Ґрунт супіщаний, сильно 
гумусований. умовний материк починаєть-
ся з глибини 0,9 м, він відзначається підви-
щеною щільністю та більшим вмістом піску 
та відсутністю культурних залишків та види-
мих плям об’єктів. судячи з поодиноких нір 
землерийних тварин материковою породою 
є світло-жовтий з переходом в коричневий 
піщаний шар.

серед відібраних матеріалів домінують 
частини гончарних посудин давньоруського 
часу хі—хііі ст. (більше 50 фрагментів). Вар-
то відзначити, що значна частина кераміки 
має у тісті домішки блискіток слюди. серед 
матеріалу зустрічаються поодинокі фраг-
менти кераміки хіх ст. на всій площі роз-
копу на різних глибинах виявлені уламки 
жорен з іллінецького зювіту (7 шт.). До того 
ж в процесі прокопки виявлено окремі пред-
мети з металу (ножі та інші вироби із заліза) 
й два фрагменти скляних браслетів давньо-
руського часу (синього кольору псевдовитий 
та гладенький сильно патинований).

отже, роботи підтвердили наявність на-
сиченого культурного шару давньоруського 
часу на поселенні хомутець 1. Завдяки цим 
роботам було здобуто колекцію зразків ма-
теріальної культури сільського поселення з 
території сучасної Брусилівщини. Кераміч-
ний матеріал цього регіону може стати ос-
новою для з’ясування регіональних особли-
востей керамічного виробництва Південної 
русі. ці роботи логічним чином продовжу-
ють запланований В. А. Гнерою дослідниць-
кий цикл, що включає в себе послідовні ро-
боти, починаючи з виявлення археологічних 
пам’яток за допомогою даних дистанційного 
зондування землі і закінчуючи стаціонарни-
ми розкопками на території пам’ятки.

В. Гнера, А. Борисов 

ДосліДЖеннЯ поселеннЯ Хомутець 

Поселення хомутець 1, загальний вигляд на місце до-
сліджень з північного сходу
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ЗАКАРпАтСьКА ОбЛАСть

у 2019 р. експедиція ужгородського націо-
нального університету провела дослідження 
палацу Бетлена-ракоці в м. Берегово. Знахо-
диться він у центральній частині міста, трохи 
східніше від середньовічного храму (рис. 1). 
Метою робіт було встановити стратиграфію 
та уточнити планографію цієї пам’ятки.

Відомо, що будівля палацу була зведена у 
1629 р., про що свідчить камінь на північно-
му фасаді на якому висічено «Бетлен 1629», а 
відтак вона є однією з найдавніших світських 
будівель цього міста. у 1686 р., під час повс-
тання куруців, палац був знищений вогнем 
і як вважається, його відновив Ференц ра-
коці іі. у 1857 р. будівля палацу зазнала ре-
конструкції і відтоді вона набуває сучасного 
вигляду. Зокрема тоді був збудований пор-
тик з шістьма колонами.

Поряд з житловою будівлею палацу розта-
шовуються споруди господарського призна-
чення, одна з них двоповерхова. Їх первинна 
функціональна роль в ансамблі до кінця не 
відома. імовірно одна з них була стайнею, 
друга — каретною і зерносховищем. й сьо-
годні усі будівлі на території палацового 
комплексу розміщені відносно одна одної 
так, як це було на початку XVII ст., утворюю-
чи майже замкнуте подвір’я у формі прямо-
кутника (рис. 1).

окрім цього, територія палацу привер-
тає увагу і тим, що це одне з можливих міс-
ць розташування тут у середньовіччі до-
мініканського монастиря. Зокрема, поряд з 
римо-католицькою церквою його локалізує 
і краєзнавець другої половини хіх ст. т. ле-
гоцький. наразі, точну дату поселення до-
мінікан у Берегові встановити не вдається 
але достовірно відомо, що у 1366 р. вони вже 
були тут. Ченці цього ордену вели доволі 
успішне господарство аж до кінця 50-х рр. 
XVI ст., коли зазнавали частих переслідувань 
з боку протестантів. остаточним ударом для 
домініканського монастиря у Берегові став 
погром татарськими ордами 1566 р.

у конкретизації розташування доміні-
канського монастиря можуть допомогти 
результати археологічних досліджень саме 
навколо римо-католицької церкви. на жаль, 
досі такі цілеспрямовані роботи не проводи-

лися. Поодинокі розкопки охопили невели-
ку площу. так, у 2001 р. Відділом археології 
Закарпатського краєзнавчого музею прове-
дено розкопки біля середньовічного храму, 
на місці колишньої каплиці св. Архангела 
Михайла, яку було знесено у 1846 р. Вдалося 
виявити мури каплиці та встановити, що під 
нею знаходиться крипта. роботи тоді обме-
жились лише цією ділянкою.

наступні археологічні дослідження поряд 
з римо-католицькою церквою вдалося здій-
снити тільки у 2019 р., а саме на території 
палацу Бетлена-ракоці. За цей рік було за-
кладено ряд невеликих шурфів паралельно 
у двох основних напрямках — в підвальній 
частині самого палацу (рис. 2) та на окремих 
ділянках подвір’я палацового комплексу.

так, у південній частині підвального 
приміщення палацової будівлі послідовно 
розкопано кілька ділянок. Вже у першому 
шурфі вдалось виявити фундамент, що не 

В. Мойжес 

ДосліДЖеннЯ палацу бетлена-ракоці В берегоВі у 2019 р. 

рис. 1. Загальний вигляд на палацовий комплекс Бет-
лена-ракоці зі сходу
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пов’язується з будівлею палацу. Відповідно, 
це спонукало збільшити площу дослідження 
у підвалі і було додатково закладено ще кіль-
ка шурфів, що дало змогу уточнити розта-
шування знайдених фундаментів допалацо-
вої будівлі (раніше початку XVII ст.; рис. 2). 
За матеріалами шурфувань встановлено, 

що залягання фундаменту палацу стано-
вить 0,2—0,4 м від сучасної підлоги підвалу. 
Під ним знаходився шар коричневої глини 
насичений будівельним сміттям. З глибини 
0,3—0,6 м вже помітні контури фундаментів 
допалацової будівлі, що залягають до гли-
бини 1,25 м від рівня підлоги підвалу. його 
ширина становить 1,05 м, а напрямок чітко 
з заходу на схід (рис. 2). Загалом товща куль-
турного шару сягала 1,45 м та представлена 
кількома різними засипками. Зрештою, ви-
явлено два паралельні ряди фундаментів се-
редньовічної споруди на відстані 5,7 м одне 
від одного (рис. 2).

не менш цікавим виявився матеріал 
шурфу IV, закладеного безпосередньо біля 
південно-західного кута будівлі у півден-
но-західній частині комплексу пам’ятки. 
орієнтація стін цієї споруди співпадає з на-
прямком виявлених у підвалі палацу фунда-
ментів, тобто за лінією захід—схід. тож мо-
жемо припустити її зведення на попередніх 
(середньовічних?) фундаментах (допалацо-
вий горизонт).

насичений культурний шар цієї ділянки 
сягав глибини 1,5 м від сучасного рівня, а заля-

рис. 2. План будівлі палацу Бетлена-ракоці та досліджена 
площа в підвалі: а — стіни і фундаменти палацу; б — дослід-
жена площа; в — стіни підвалу; г — виявлені фундаменти; 
д — імовірне розташування фундаментів; цифрами позначе-

но шурфи
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гання фундаменту споруди сягало до 1,35 м. 
До глибини 0,5 м був присутній матеріал 
хх ст., нижче — знахідки XV — XVII ст.: ке-
рамічний матеріал та дві монети угорського 
королівства (рис. 3). Перша — срібний динар 
Максиміліана іі Габсбурга 1576 (рис. 3: 10). 
Другий номінал — мідна монета у поганому 
стані, зі збереженими частинами легенди. це 
дозволяє визначити, що монета угорська, се-
редини XV ст. (рис. 3: 11).

слідів фундаменту, який пролягав би 
за межі контурів цієї споруди не знайдено. 
однак, матеріал фундаменту на якій зведе-
на споруда виявився подібним до матеріа-
лу фундаментів, що були відкриті в підвалі 
будівлі палацу. отож, щоб з’ясувати, чи зве-
дені фундаменти одночасно та чи входили 
до єдиного середньовічного комплексу нами 
зібрані зразки розчину.

результати проведеного аналізу засвід-
чують, що вони є повністю однаковими за 
якісним складом, але дещо відрізняються 
за кількісним. це можна пояснити кількома 
причинами: розчин робили «на око», без до-
тримання точних пропорцій; розчин пога-
но вимішаний; різні партії замісу розчину. 
В цілому, отримані результати дозволяють 
припустити, що фундаменти зведені одно-
часно.

таким чином, отримані під час розкопок 
палацу Бетлена-ракоці археологічні матеріа-
ли засвідчують наявність допалацового го-
ризонту, щонайменше з XV ст. Безперечно, 
тут існували раніші будівлі (комплекс?), але 
повну картина їх розташування, а також 
призначення потребує подальших уточнень, 
а це можливо вирішити тільки після ретель-
ного археологічного дослідження.

рис. 3. Палац Бетлена-ракоці, матеріал шурфу IV
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у 2019 р. експедиція ужгородського на-
ціонального університету продовжила до-
слідження руїн середньовічної церкви, що 
знаходяться у південній частині двору ужго-
родського замку. невирішеним до сьогодні є 
питання часу її зведення. Більшість дослід-
ників схиляються до думки, що вона була 
зведена впродовж хііі ст. Проте письмові 
джерела не підтверджують це припущення. 
тому саме археологічні матеріали можуть 
дозволити визначити період зведення та ча-
сового діапазону функціонування костелу.

За вказаний сезон досліджено ділянку 
центрального нефу площею 90 м2 (розкоп іі; 
рис. 1, 2). саме ця частина храму, яка, на дум-
ку ряду науковців, виступає як найраніша і є 
найперспективнішою для точного визначен-
ня часу його зведення.

Верхній шар складався виключно із зава-
лу каміння, цегли, будівельного розчину, 
штукатурки та уламків нервюр від готич-
ного склепіння. З глибини 0,4—0,6 м від 
рівня підлоги церкви вже фіксувалися вер-
хівки стін від чотирьох крипт. склепіння їх 
були зруйновані, ймовірно, ще у середині 
XVIII ст., коли крипти пограбували (рис. 2). 
тоді ж було знищено й наявні тут поховання 
(зберіглось тільки одне поховання в крипті), 
а площа всіх крипт була заповнена будівель-
ним сміттям, що містило і хаотично розки-
дані людські кістки.

окрім цього були виявлені сходи, які вели 
у крипту, що прибудована до південної сті-
ни нефу (рис. 2). стратиграфічно визначено, 
що вони були зведені не раніше другої поло-
вини XVI ст. До цього часу може відноситись 
і зафіксована тут дренажна система, яка була 
створена для відведення дощової води, яка 
могла накопичуватися в криптах. Вона має 
вигляд виритої в материку канавки, в якій з 
цегли викладений канал. З одної сторони він 
починається в межах крипти, що знаходить-
ся в апсиді і звивисто продовжується у цент-
ральній частині нефу, маючи розгалуження 
до крипт, у бік притвору (рис. 2).

За межами крипт містився шар коричнево-
го ґрунту з дрібними вкрапленнями. В ньо-
му були виявлені поховання XV—XVIі ст., 
які залягали на глибині від 1,2 до 2,55 м від 
рівня підлоги церкви. окремі з них зазнали 
пошкодження під час пізніших похоронів 
або були перерізані стінами крипт чи інши-
ми перебудовами. Загалом на дослідженій 
площі 2019 р. було зафіксовано 54 поховань 
за межами крипт (рис. 2). окремі з них вия-
вились інвентарними.

щодо артефактів, то їх було зібрано чи-
мало. ті, що безпосередньо пов’язані з часом 
функціонування церкви хронологічно виз-
начаються XIV—XVIII ст.

індивідуальний матеріал представлений 
деталями одягу, прикрасами, монетами, по-
бутовими предметами, зброєю. також, серед 
збереженого поховального інвентарю виявле-
но особисті предмети християнського куль-
ту. репрезентовані вони кількома категорія-
ми: розрізнені намистини розаріїв, натільні 
хрестики та медальйони. усі вони належать 
до кола католицьких девоціоналій.

однак, для визначення часу зведення цер-
кви важливішими є знахідки хронологічно ра-

В. Мойжес 

проДоВЖеннЯ ДосліДЖеннЯ руїн церкВи 	
на території уЖгороДського Замку у 2019 р. 

рис. 1. ужгородський замок, план зруйнованої церк-
ви та дослідженої площі 
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ніші та безперечно пов’язані з її функціону-
ванням. Кількість таких знахідок обмежена.

Зокрема, такими є два уламки від одного 
середньовічного надгробку, що були вияв-
лені у 2019 р. (рис. 3). Містились вони в за-
валах крипт центрального нефу. Матеріал з 
якого вони виготовлені — червоний марму-
ровий вапняк. на великому уламку, там, де 
лінія зламу переходить в поле, що оточене 
ободком, спостерігаємо просвердлений от-
вір. отвір не здається таким, що виник пізні-
ше, виготовили його для металевих кілець, за 
допомогою яких підіймали надгробок (зага-
лом їх було чотири поблизу кутів надгробної 
плити). напис в єдиному збереженому кутку 
розпочинається з більш багато прикрашено-
го, ніж зазвичай, інвокаційного хреста. тип 
вирізьблених літер — готична мінускула, 
за інвокаційним хрестом гарно сформована 
маюскульна перша літера H. тобто на біль-
шому уламку спостерігаємо початок напи-
су та кінцівку, яка містилась на ободку, але 
ймовірно, переходила в поле, оточене обод-
ком. Збережений кут — це ліва верхня части-
на (біля голови), тобто напис починався на 
короткому боці надгробку (рис. 3: 1).

Другий, менший фрагмент надгробку міг 
бути розташований будь-де, на ньому мож-
на розібрати фрагменти літер, зокрема чітко 
літеру І (рис. 3: 2).

Для мінускульних написів не унікальне, 
але доволі рідке явище — крапка над літе-
рою і, але тут трапляється двічі. Закінчення 
цифр позначені маленькими літерами o за-
кінчення слів — невеликими крапками. на-
пис з розшифруванням скорочень: 
+ Hic ... [an]no . d(omi)ni . m(illesim)o . ccco | lii 

Після літери L, якою означене число 50, 
точно йде одиниця (І), а фрагмент наступ-
ної не схожа ні на V, ані на Х; хоча нижня 
частина літери трішки відрізняється від по-
передньої, її форма вказує на літеру (у цьому 
випадку цифру) в кінці слова, так, ймовірно 
це теж цифра 1 (І). тобто надгробок датуєть-
ся впевнено другою половиною XIV ст., чому 
відповідає стиль та техніка виконання літер, 
а дата смерті власника, ймовірно — 1352 р. 
якщо це дійсно так, то йдеться про один з 
найраніших мінускульних написів у Кар-
патському басейні.

Підсумовуючи зазначимо, що матеріал, 
виявлений під час дослідження зруйнованої 
середньовічної церкви на території ужгород-
ського замку, безпосередньо пов’язаний з її 
функціонуванням, можна датувати в межах 
другої половини XіV ст. — початок XVIII ст. 
це наразі не підтверджує поширену думку 
про спорудження цієї сакральної пам’ятки 
у XIII ст. Для отримання додаткових архео-
логічних джерел роботи з дослідження руїн 

рис. 2. ужгородський замок, руїни церкви, розкоп іі (центральний неф) 
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замкової церкви планується продовжити у 
наступних польових сезонах. Зокрема, завер-
шити вивчення площі центрального нефу, 

рис. 3. ужгородський замок, руїни церкви, уламки середньовічного надгробку

адже ця частина храму виступає як найбільш 
рання складова, є перспективною для точно-
го визначення часу його зведення.



Закарпатська область

ISSN: 2709-8222 (print), 2709-8230 (online)	 ��	 Археологічні дослідження в Україні 2020 р.

у жовтні 2020 р. на замовлення комуналь-
ного підприємства «ужгородське районне 
агентство розвитку» підрозділ ДП «нДц 
“оАсу”» іА нАн україни під керівництвом 
В. Мойжеса провів археологічні дослідження 
пам’ятки архітектури національного значен-
ня (№ 194), а саме — внутрішньої площі цен-
тральної вежі (донжону) невицького замку 
(рис. 1). Він знаходиться між с. невицьке і 
с. Кам’яниця ужгородського р-ну. Зведений 
на горі над лівим берегом р. уж, яка протікає 
з західного боку. історія укріплення почи-
нається з другої половини XIII ст., а поперед-
ні дослідження вказують, що десь на зламі 
хV—хVI ст. замок набуває остаточного виг-
ляду. Він має центральний дворик (35 × 12 м) 
площею біля 400 м2. його оточував двоповер-
ховий палац з домінуючою чотириповерхо-
вою центральною замковою вежею та могут-
нім триповерховим укріпленням з найбільш 
вразливої східної сторони (рис. 1). Замковий 

палац складався із 31 приміщення, загаль-
ною площею більше 1000 м2, а територія всіх 
замкових приміщень, включаючи галерею, 
становила біля 1500 м2. Дослідженнями вда-
лось також встановити, що зі східної сторо-
ни існувала ще одна захисна лінія, яка мала 
вали та дерев’яно-глинобитні конструкції 
(розкопки 1990 і 2000 рр.). Залишки цих валів 
добре простежуються і тепер (рис. 1).

Зазначені роботи проводились у рамках 
проєкту регіонального розвитку: «розвиток 
інфраструктури у сфері туризму і рекреа-
ції Закарпаття, шляхом реставрації пам’ятки 
архітектури національного значення — не-
вицького замку (перша черга невідкладних 
робіт)». Відтак, перед початком будівельно-
реставраційних робіт у центральній вежі, 
були проведені археологічні дослідження 
(рис. 1). Її внутрішня площа становить біля 
13 м2. За формою приміщення неправиль-
ний прямокутник, трапецієподібна (рис. 2).

В. Мойжес, О. Дзембас 

ДосліДЖеннЯ центральної ВеЖі неВицького Замку 

рис. 1. Загальний план невицького замку та дослідженої площі: 1 — ділянки, досліджені до 2020 р.; 2 — площа, 
досліджена 2020 р.
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Перед початком роботи приміщення вежі 
містило засипку, що нерівномірно заляга-
ла — від 0,9 м у північної стіни, а у південної 
до 1,35 м від рівня основи підлоги першого 
поверху (реперна точка для фіксації шарів 
та знахідок; рис. 2). основний шар розкопу 
був представлений будівельним сміттям. 
В ньому містились фрагменти кераміки та 
уламки кахлів, був виявлений і один нако-
нечник арбалетної стріли. Глибина розко-
пу склала 3,95 м. рівень підлоги підвального 
приміщення фіксується на глибині 3,75 м. 
Він засвідчений залишками стяжки будівель-
ного розчину потужністю 3—4 см, які збе-
реглися по периметру приміщення. Під цим 
рівнем містився шар бурої глини товщиною 
від 5 до 15 см. нижче залягає материк, який 
представлений дрібним м’яким камінням з 
жовтою глиною. В східній половині розкопу, 
в материку, простежено заглиблення оваль-
ної форми — 0,5 × 0,75 м, можливо стовпова 
яма (рис. 2).

Західна і північна стіна башти укріплена 
домурованими стінками, що відповідають 
всій висоті підвального приміщення. саме 
на цих ділянках стін простежуються отвори 
для дерев’яних конструкцій (стелажі, сходи, 
інше). Вони розміщені в два ряди, приблиз-
но у шаховому порядку (рис. 2). Верхній ряд 
отворів знаходиться на висоті 2,60 м, а ниж-
ній — 1,35 м від зафіксованого рівня підло-
ги підвального приміщення. Відтак, можемо 
припустити, що досліджене приміщення 

було складським, ймовірно воно використо-
вувалось для зберігання продуктів харчуван-
ня.

Під час робіт були зафіксовані два досить 
свіжі нерівномірні перекопи. Вони знахо-
дились у північно-східному та південно-за-
хідному куті башти, з яких останній знач-
но глибший і сягає нижче рівня материка 
(рис. 2). Виходячи з матеріалу, орієнтовно 
початку 2000-х рр.

окрім цього, незначний матеріал другої 
половини хх ст. зустрічався на всіх глибинах 
основного шару, переважно побутове сміття. 
це спонукає стверджувати, що засипка при-
міщення центральної башти невицького за-
мку відбувалась приблизно з 1960-х рр.

на глибині 3,40 м, впритул до південної 
стіни зафіксовано чисельні розвали кахлів. 
усі вони виготовлені на гончарному колі. 
Глиняне тісто добре оброблене з додаванням 
дрібного піску. Випал якісний, наскрізний. 
Колір кахлів різний, від світло до темно-ко-
ричневого, сірий, оранжевий, червонуватий, 
охристий. Загалом вони представлені сотня-
ми фрагментів від трьох типів кахель.

Конічні. За підрахунками зібраних уламків 
вони кількісно переважають з-поміж трьох 
форм. «Вінчики» цих кахлів потовщені або 
профільовані. Параметри: діаметр «вінчи-
ка» — 14,6—17 см; діаметр дна — 6,8—8,8 см; 
висота — 17,8—22,6 см (рис. 3: 1, 2).

цибулеподібні кахлі. За кількістю вони є 
другими, наявні уламки не менше ніж від 

рис. 2. невицький замок, план та розріз розкопу в центральній вежі: 1 — стіни, фундаменти; 2 — отвори для 
дерев’яних балок; 3 — рівень підлоги першого поверху; 4 — шар будівельного сміття (каміння, будівельний 
розчин, штукатурка тощо); 5 — підлога (будівельний розчин); 6 — бура глина; 7 — імовірне продовження 

шарів; 8 — рівень фундаменту
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16 екземплярів. Внутрішня поверхня цих 
кахлів чорна, закопчена від вогню печі. Ви-
сота — 16,2—20,5 см; діаметр найбільшого 
розширення — 15,2—18,4 см, діаметр дна, 
румпи — 9,2—14,5 см (рис. 3: 3, 4).

Мископодібні кахлі. ця форма найменш 
представлена. у всіх екземплярах — гори-
зонтально зрізаний зовнішній бортик, а у 
плані вони квадратної форми, розмірами 
сторони: від 20,7 до 22,8 см. Дно кругле, пли-
тчасте, діаметром 7,8—11 см (рис. 3: 5).

на основі аналогій з пам’яток регіону 
зазначені кахлі можемо датувати в межах 
кінець XVI — перша половина XVII ст. Ви-
ходячи зі значної їх кількості, скупченням 
в одному місці, а також значної кількості 
однотипних за формою і технікою виготов-
лення, припускаємо, що вони походять від 
одної кахельної печі. Значна кількість цілих 
екземплярів дозволить реконструювати цю 
опалювальну споруду.

Зібрані й уламки керамічного посуду, май-
же виключно від горщиків. Меншу частину 

з них складають фрагменти середньовічно-
го посуду в межах кінця XIII — XV ст. іншу, 
більшу частину, складають фрагменти по-
суду ранньомодерного часу — XVI — перша 
половина XVII ст. Аналогічний посуд добре 
представлений на замках Закарпаття.

індивідуальна знахідка виявлена одна — 
втульчастий наконечник арбалетної стріли. 
його загальна довжина становить 8,1 см, 
ударна частина квадратна у перерізі. За ма-
теріалами попередніх досліджень арбалетні 
наконечники становлять досить значну ко-
лекцію на пам’ятці.

отже, загалом всі виявлені знахідки хро-
нологічно визначаються кінцем XIII — сере-
диною XVII ст., тобто всього періоду функ-
ціонування замку. у результаті проведених 
робіт в центральній вежі виявлене підвальне 
приміщення, встановлені певні його особли-
вості, зроблено низку фіксацій, висновків та 
узагальнень. усі ці матеріали доповнюють 
інформацію про пам’ятку архітектури на-
ціонального значення невицький замок.
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ЗАпОРіЗьКА ОбЛАСть

Дослідження проводилися у західному 
секторі могильника. тут розкопано три кур-
гани-«плями» та значна площа ґрунтового 
ногайського могильника. у кургані виявлено 
вісім поховань, з них два ямної культури, два 
катакомбної, одне зрубної, три доби серед-
ньовіччя. До складу інвентарю входять ліпні 
глечики, кам’яне розтирало. у насипу знай-
дено частину горловини грецької амфори, 
на ручці якої було клеймо, датоване 210 рр. 
до н. е. (визначення о. В. Фатеєва).

у поруч розташованій «плямі» зафіксова-
на одна яма.

на південь від басейну меліоративної сис-
теми досліджено об’єкт 389, у якому знайде-
но пограбоване скіфське поховання та одна 
культова яма.

роботами на західній частині ногайсь-
кого могильника знайдено два поховання 
та 33 культові ями. В десяти з них виявлені 

уламки ліпної кераміки або амфор, кістки 
тварин. В ямі 33 зафіксований випадок неод-
норазового її використовування — на різних 
рівнях виявлені кістки тварини, черепахи та 
уламки ліпного посуду.

у переораному шарі могильника знайде-
но уламок ручки грецької амфори з клей-
мом, яке датується 218 р. до н. е.

Знахідки амфорних клейм дають підста-
ви подовжити час існування скіфського мо-
гильника Мамай-Гора до кінця ііі ст. до н. е. 
В цілому ж відомі матеріали датують період 
існування скіфів у цій місцевості кінцем 
VII — початком VI — кінцем III ст. до н. е.

Дослідження цього року довели, що вияв-
лена західна межа ногайського могильника, 
де в цілому знайдено 187 поховань. на сьо-
годні це найбільший могильник цього часу 
у степовій україні. Знахідки монет дають 
підставу датувати його XV ст.

С. Андрух, Г. Тощев 

роботи на ЗаХіДніЙ ДілЯнці могильника мамаЙ-гора 

експедиція національного історико-ар-
хеологічного заповідника «Кам’яна Моги-
ла» провела розкопки на території пам’ятки 
«Культовий комплекс Кам’яна Могила» по-
руч з смт Мирне Мелітопольського р-ну. 
об’єктом дослідження став виявлений авто-
ром у 2019 р. комплекс полісуарів (шліфу-
вадл), влаштованих на поверхні невеликих 
пісковикових плит, що лежать у нижній 
частині східного схилу пагорба Кам’яної Мо-
гили.

у результаті поверхневого обстеження 
нововиявленого комплексу полісуарів, що 
отримав порядковий № 18, було виявлено 
та обстежено п’ять пісковикових плит, на 
поверхні яких міститься від одного до трьох 

шліфувадл різних типів (рис. 1), що свідчить 
про існування, у даному місці, давньої ви-
робничої майстерні з виготовлення кам’яних 
знарядь праці та озброєння.

З метою отримання відомостей про спе-
ціалізацію виробничого комплексу та вста-
новлення його датування, навколо плит, на 
яких розташовані полісуари, а також на при-
леглій до них з півдня ділянці, було закладе-
но один розвідувальний шурф, а також неве-
ликий розкоп, загальною площею 26 м2.

Проведені роботи дозволили встанови-
ти черговість геологічних нашарувань на 
дослідженій ділянці. стратиграфія тут ви-
явилась наступною: темно-сірий пиловий 
пісок — потужністю до 0,4 м; світло-сірий 

В. Джос 

ДосліДЖеннЯ В ЗапоВіДнику «кам’Яна могила» 
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пісок — потужністю до 0,3 м; коричневий 
пісок — потужністю до 0,3 м; світло-корич-
невий пісок — потужністю до 0,28 м; світло-
жовтий пісок — потужністю до 0,3 м; білий 
материковий пісок. на деяких ділянках, зга-
дані вище, нашарування були зруйновані 
старими ерозійними ритвинами (заповнені 
перевідкладеними матеріалами), що утвори-
лися під дією атмосферних опадів, які, сті-
каючи схилами пагорбу, розмивали та пере-
міщували його піщані нашарування.

Майже у всіх згаданих нашаруваннях (ок-
рім світло-жовтого та білого материкового 
піску) залягають окремі пісковикові камінці, 

а найбільша їх концентрація простежується 
на межі шарів сірого та коричневого піску, а 
також у нижній частині останнього, де вони 
утворюють окремі скупчення та прошарки. 
саме у цих нашаруваннях, особливо у міс-
цях зі значною концентрацією пісковико-
вих камінців, було виявлено невелику кіль-
кість знахідок, що представлені частинами 
кам’яних виробів (сокири, розтирачі, абра-
зивні плитки), виготовлених з кристалічних, 
сланцевих та пісковикових порід. Крім того, 
у нижній частині шару брунатного піску, 
простежено залишки заглибленого вогнища, 
поруч з яким виявлено невелику скульптуру 

рис. 1. Загальний вигляд зі сходу на комплекс полісуарів № 18 до початку його археологічного 
дослідження

рис. 2. яма 1 та її заповнення рис. 3. Фрагменти черепа тварини у культовій ямі 1
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зооморфної форми з пісковику, а також три 
неглибокі ямки, заглиблені в шар світло-жов-
того піску. на дні однієї з них (рис. 2), серед 
скупчення каменів різних порід, виявлено 
фрагмент леза масивної кам’яної сокири.

Виявлені в згаданих шарах знахідки, а та-
кож досліджені об’єкти, можна пов’язати з 
діяльністю виробничої майстерні, яка, з ог-
ляду на комплекс артефактів, діяла за доби 
енеоліту — ранньої бронзи.

Крім того, в шарах перевідкладеного піс-
ку виявлено декілька знахідок (фрагменти 
кружальної кераміки, залізні пластинка та 
наконечник ременя (?), а також огранену 
скляну намистину), які можливо датувати 
пізньоримським періодом або добою вели-
кого переселення народів. З цим же часом, 

ймовірно, пов’язана й культова яма (рис. 3), 
впущена з рівня верхньої частини сірого піс-
ку, в якій виявлено фрагменти кісток черепа 
великої копитної тварини, а також фрагмент 
стінки кружальної посудини.

таким чином, дослідженням комплексу 
полісуарів, було виявлено артефакти вироб-
ничого, побутового та культового характеру, 
які відносяться до доби енеоліту — ранньої 
бронзи, а також часів пізньоримського пе-
ріоду. це дозволяє збагатити наші уявлен-
ня про історію археологічного комплексу 
Кам’яної Могили в згадані історичні періо-
ди. Відносно добра збереженість культурних 
нашарувань та виявлених на ділянці об’єктів 
робить її перспективною для подальшого 
дослідження.

Запорізька експедиція ДП «нДц “оАсу”» 
у звітному польовому сезоні продовжувала 
розкопки на території історико-архітектур-
ного музею-заповідника «садиба Попова», 
розташованого в м. Василівка. це був маєт-
ковий комплекс, що належав родині поміщи-
ків Попових до більшовицького перевороту 
1917 р. рішенням Мелітопольського повіто-
вого з’їзду ради робітничих, солдатських і 
селянських депутатів від 22 січня 1918 р. має-
ток Попових було конфісковано, землі, ху-
добу та реманент передано у користування 
селянам. сама родина Попових виїхала до 
Криму, а потім за кордон.

Відомо, що будівництво садиби велося 
протягом другої половини хіх ст. і завер-
шилося на початку хх ст. Маєток складався 
з трьох флігелів, стайні, водонапірної вежі, 
каретного сараю, а також центральної спо-
руди — палацу. З півдня, заходу та півночі 
територія була огороджена цегляним пар-
каном, який мав вигляд фортечної стіни. Зі 
східної сторони, між північним та східним 
флігелями, огорожа мала вигляд чавунного 
паркану. Загалом в спорудах маєтку поєдну-
вались неоготичні та псевдо-мавританські 
архітектурні стилі. ім’я архітектора досте-
менно не відоме, але на сьогоднішній час 
вважається, що будівельними роботами ке-
рував мелітопольський цивільний інженер 

о. н. Агеєнко, проєкт стайнь виконав відо-
мий петербурзький архітектор л. М. Бенуа.

За радянських часів споруди маєтку ви-
користовувалися для різноманітних цілей 
(школа, комуна, шпиталь, заклади органів 
влади), втім руйнування зазнав саме палац. 
остаточно він був знищений у 1950-х рр. Від 
всієї будівлі палацу зберіглася його голо-
вна вежа, яка стояла біля парадного входу в 
будівлю, та підвальні приміщення, що були 
під всією будівлею. Вежа циліндричної фор-
ми діаметром 3,3 м, висотою близько 20 м, з 
гвинтовими сходами в середині, вироблени-
ми з кам’яних блоків. співставлення архівних 
даних та залишків підвальних приміщень па-
лацу свідчить про його складну асиметричну 
в плані форму з виступаючими прибудовами 
у північному та західному напрямках. По пе-
риметру палацу крім головної вежі було ще 
чотири вежі, дві з яких мали однакові конс-
труктивні форми та розміри і завершували 
дві західні прибудови. на південно-східному 
куті восьмигранна вежа, на північно-східно-
му — кругла вежа. В загальній будівельній 
масі палац був двоповерховий, південно-
східна, північно-східна та північно-західна 
частини — одноповерхові. орієнтовні роз-
міри споруди 44,5 × 43,8 м. Археологічні до-
слідження 2015—2019 рр. були зосереджені 
в північно-західному секторі палацу, де пов-

О. Дровосєкова, М. Єльников 

ДосліДЖеннЯ на території історико-арХітектурного 
муЗеЮ-ЗапоВіДника «саДиба попоВа» 
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ністю досліджено десять підвальних при-
міщень різних розмірів (рис. 1).

у 2020 р. в східному напрямку від розкопу 
2015 р., було закладено квадрат розмірами 
7,5 × 6,8 м (загальною площею 51 м2), просте-
жена глибина від реперної точки до підло-
ги дорівнювала 2,07 м, в межах заглиблення 
вздовж західної та північної стіни коливаєть-
ся від 2,27 м до 2,65 м. Заповнення розкопу 
під тонким шаром перевідкладеного чорно-
земного ґрунту представляло собою суціль-
ний завал з численних фрагментів цілої та 
битої цегли (шамотна, пічна, звичайна чер-
вона та жовта), вапнякового розчину, фраг-
ментів внутрішнього оздоблення (ліпнина), 
сміття.

у ході робіт було виявлене підвальне при-
міщення 11 (наскрізна нумерація продовже-
на з 2015 р.), яке входить до східного крила 
палацу. це приміщення представляло собою 
прямокутну кімнату з двома проходами у 
сусідні приміщення — № 1 в західній стіні, 

№ 12 в східній стіні (рис. 3). З північного зов-
нішнього боку приміщення зафіксований 
вхід (ширина 1,6 м) у підвальну кімнату та 
вікно (ширина 1,1 м). В цій частині зовніш-
ня стіна не зберіглася, наявний котлован, в 
якому і фіксуються ознаки дверей (вхід з зов-
ні) та вікна (рис. 4). Зовнішня північна стіна 
шириною 1,0 м, у вигляді цегляної кладки 
фрагментарно наявна у північно-західному 
куті приміщення (стик із сусіднім приміщен-
ням 2) та у вигляді основи фундаменту стіни 
на рівні 2,07 м. Впритул до стіни, в центрі, 
наявні залишки цегляної кладки (два ряди), 
яка, ймовірно, являє собою рештки сходинок 
у приміщення з боку вулиці.

Внутрішній розмір (без урахування тов-
щини стін) становить: довжина 6 м, ширина 
в південній половині 3,7 м, в північній по-
ловині 4,5 м. різниця в ширині пояснюєть-
ся наявністю в південній частині кімнати 
«потовщення» стіни (ширина 0,4 м) на рівні 
0,98 м від підлоги. В північній частині така 

рис. 2. Знахідки з розкопок палацу 
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особливість конструкції стіни відсутня (не 
передбачена).

Південна стіна висотою, що вціліла на 
1,7—1,8 м, складена з вапнякових пласких 
блоків різного розміру із застосуванням вап-
някового розчину. товщина стіни на рівні су-
часної поверхні становить 1,0 м. на глибині 
1,09 м від R0 стіна має «потовщення» (уступ) 
товщиною 0,3 м, викладений на цегляній 
кладці (основі) з вапнякових блоків меншого 
розміру, ніж основна стіна. Поверхня повніс-
тю потинькована вапняковим розчином.

східна стіна зберіглася на висоту 1,3—1,7 м, 
також складена з вапнякових пласких блоків 
різного розміру на вапняковому розчині. По 
центру стіни наявний прохід у сусіднє при-
міщення (№ 12), шириною 1,15 м. Південна 
(права) частина стіни, як і південна стіна, 
мала «потовщення» (уступ) товщиною 0,4 м, 
яке вціліло лише в нижній частині (біля під-
логи) у вигляді цегляної кладки в три ряди. 
Північна (ліва) частина стіни зазначеного ус-
тупу не мала. Поверхня східної стіни повніс-
тю потинькована вапняковим розчином. на 
бокових частинах проходу, ліворуч та право-
руч, відмічаються прямокутні заглиблення 
у тиньку, що є відбитком від лутки дверей. 
Північно-східний кут приміщення має оз-
наки руйнування сучасною господарською 
ямою.

Західна стіна має збережену максимальну 
висоту в південній частині у 2,05 м, в північ-
ній частині — 0,5 м, товщина 1,0 м. Вона та-
кож складена з вапнякових пласких блоків 
різних розмірів із застосуванням вапняково-
го розчину. В центрі стіни наявний прохід у 
сусіднє приміщення (№ 1), шириною 0,92 м, 

що викладений з червоної цегли. Південна 
частка західної стіни, як і південна стіна в ці-
лому, має аналогічне «потовщення» (уступ) 
товщиною 0,4 м.

Підлога у приміщенні земляна (трамбова-
на мішана глина), ознак покриття долівки не 
виявлено. Вздовж північної та західної стіни 
зафіксоване поглиблення, шириною 0,7 м, 
та глибиною від 0,2 до 0,56 м, яке, ймовірно, 
могло бути пов’язане з внутрішніми комуні-
каціями палацу. За спогадами сучасників 
досліджене приміщення призначалось для 
зберігання продуктів.

Під час зняття нашарувань основними 
знахідками виявилися численні фрагменти 
та цілі екземпляри цегли власного вироб-
ництва Попових, оскільки родина володіла 
трьома цегляними заводами. цегла харак-
теризується двома кольорами — жовтим та 
червоним, мала стандартні розміри: довжи-
на 25 см, ширина 12 см, товщина 6,5 см. По 
центру нанесене клеймо у вигляді друкова-
ної літери «П», що має рельєфне виконання, 
іноді зустрічається у вигляді вдавленого від-
битку. також трапляється цегла червоного 
кольору з вдавленим клеймом «ИК», яка ви-
готовлена на цегляному заводі купця івана 
Кириловича Кабанова, заснованого у хар-
кові у 1896 р. невеликі фрагменти цегляних 
плиток з вдавленим штампом «В. П.» вироб-
ництва заводчика Василя Петрова у м. хар-
ків. Крім того, виявлена спеціальна шамотна 
(вогнетривка) цегла для камінів та печей ві-
домих на той час виробників. Шамотна цег-
ла з вдавленим клеймом «В. В. ШтерцерЪ 
и Ко А» — вироблялася на заводі алебастру 
та вогнетривкої цегли купця іі гільдії Ві-
кентія Войтеховича Штерцера, заснованого 
у 1888 р. (за деякими даними придбаного у 
е. Адельмана) біля ст. Краматорівка ізюмсь-
кого повіту харківської губернії (суч. Крама-
торськ); «Мс Копыловъ» — вироблена на за-
воді купця першої гільдії, засновника газети 
«Придніпровський край», гласного міської 
Думи Катеринослава у 1893—1918 рр. Міни 
(Мануїла) семеновича Копилова (представ-
лена фрагментарно).

у північно-східній частині кімнати серед 
завалу цегли було виявлено мідну монету 
номіналом 5 копійок 1880 р. Має пошкод-
ження в центральній частині (рис. 2: 1).

як і у попередніх польових дослідженнях, 
виявлені фрагменти чавунного паркану, що 
огороджував маєток зі східного боку. серед 
металевих виробів слід відмітити елементи 
огорожі, які вирізняються візерунковим ви-
конанням і могли бути частиною перил на 
внутрішніх сходах палацу. у великій кіль-
кості представлені ковані цвяхи, які викорис-
товувалися для більш щільного закріплення 
штукатурки на стінах. цвяхи зустрічаються 

рис. 3. Загальний вигляд приміщення 11 (вигляд з 
півночі) 
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нетривкої цегли, гончарних виробів» барона 
е. е. Бергенгейма).

Крім того, було виявлено ряд знахідок ра-
дянських часів (1920—1930-х рр.): частина 
ручки для вікон, фрагменти аптечної та пив-
ної пляшки, фаянсової тарілки, уламки кера-
мічних виробів (друшляк, горщик; рис. 2: 7).

таким чином, протягом звітного сезону 
розпочато розкопки північно-східної части-
ни руїн палацу. Загалом встановлено, що до-
сліджена частина споруди має достатню збе-
реженість елементів конструкції приміщень 
для подальшої музеєфікації та експону-
вання.

встромленими на фрагментах штукатурки 
та із залишками вапнякового розчину.

Виявлені частини внутрішнього оздоблен-
ня у вигляді ліпнини рослинних та геомет-
ричних форм, на деяких фрагментах про-
слідковуються залишки позолоченої фарби 
(рис. 2: 2—6).

Зустрічаються фрагменти керамічних ка-
налізаційних труб, одна з яких має частину 
клейма заводу барона едуарда едуардови-
ча Бергенгейма, заснованого у 1876 р., який 
випускав теракотові вироби, кахлі, каналіза-
ційні труби, плитку для підлоги та тротуарів 
(з 1891 р. — «товариство з виробництва вог-

рис. 4. Вигляд північної частини приміщення 11

у відповідності до чинного законодавства 
Запорізька експедиція ДП «нДц “оАсу”» 
протягом січня—лютого у м. Запоріжжя 
проводила наукові дослідження (нагляд за 
земляними роботами) на ділянці між про-
спектом соборним та вул. Поштова в рамках 
здійснення проєкту реконструкції міського 
скверу. Зазначена територія розташована в 
межах історичного ареалу «старий олексан-
дрівськ», заснування і розбудова якого роз-

почалось у XVIII ст. з будівництва олексан-
дрівської фортеці. це одна з семи фортець 
Дніпровської лінії — лівобережної прикор-
донної оборонної системи, що споруджу-
валися в умовах російсько-турецької війни 
1768—1774 рр. Згідно історичних джерел 
будівництво олександрівської фортеці було 
розпочато у серпні 1770 р. однак, велика вес-
няна повінь 1771 р. затопила територію фор-
теці і її було перенесено на північний захід. 

О. Дровосєкова, М. Єльников 

ДосліДЖеннЯ на території м. ЗапоріЖЖЯ 
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Після приєднання Південної україни та під-
корення російською імперією у 1783 р. Крим-
ського ханства, фортеці Дніпровської лінії 
втрачають своє значення й поступово ска-
совуються. Втім, тут вже оселилися відставні 
солдати, робітні люди, козаки, селяни, реміс-
ники, торговці. скасована олександрівська 
фортеця передала своє ім’я форштадту, зго-
дом, 1802 р., — посаду, а 1806 р. — повітово-
му місту, яке позабудовувалось за типовою 
планувальною схемою південноукраїнсько-
го міста з регулярним розплануванням та 
функціональним поділом території, в тому 
числі відокремленням громадських і торго-
вельних майданів та виробничих територій.

Під час робіт в північно-західній частині 
траншеї, яка призначалась для підпірної сті-
ни, на глибині 0,6 м від рівня сучасної вули-
ці Поштова були виявлені сходи, викладені з 
цегли «на ребро», що ведуть униз до підваль-
ного приміщення (рис. 1). разом з тим, за 
2,1 м на північ — північний захід, на глибині 
0,8 м від рівня сучасної вулиці Поштова при 
горизонтальній зачистці виявлено ще одні 
сходи, що також вели униз до підвального 
приміщення. За архівними та бібліографіч-
ними матеріалами виявлені залишки спо-
руди відносяться до часів існування Базар-
ної площі та торгових рядів між вулицями 
соборна (сучасний проспект соборний), 
Благовіщенська, Базарна та Катеринославсь-
ка (сучасна Поштова). ці залишки споруди 
являють собою частину нижнього торгового 
ряду по вул. Катеринославській (Поштовій), 
де знаходився магазин купця Абрама Мой-рис. 1. Загальний вигляд виявлених цегляних сходин 

рис. 2. Загальний вигляд гранітних сходин та входу у підвальне приміщення 
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сейовича Геншафта. Будівництво торгових 
рядів було розпочате у 1873 р., після єврей-
ських погромів 1905 р. зазнали руйнацій та 
перебудовувались протягом 1910—1913 рр. 
це були двоповерхові будівлі з підвальни-
ми приміщеннями. Відомо, що торгові ряди 
проіснували до 1943 р., коли під час боїв за 
звільнення Запоріжжя увесь квартал зазнав 
значних руйнувань. Після війни тут обла-
штували міський сквер.

Для отримання більш детальної інформа-
ції на схід від запроєктованої підпірної стіни 
було закладено розкоп 4 × 6 м (ділянка для 
дослідження визначена з урахуванням ото-
чуючого середовища, а саме зеленої зони 
та елементів благоустрою міського скверу). 
При прокопуванні було виявлено загалом 
п’ять сходин, що ведуть до підвального при-
міщення (рис. 2). Вони виготовлені з граніту, 
змонтовані з двох блоків кожна — малого, 
розміром 0,28 × 0,44 м, та великого, розміром 
0,28 × 1,42 м, які утворюють сходину загаль-
ною довжиною 1,86 м. При подальшій роз-
чистці зафіксований прохід у приміщення 
шириною 1,4 м, а також залишки стін — тор-
цевої (товщина 0,55 м) та головної фасадної 
(товщина 0,55 м), які утворюють кут спору-
ди. Збережена висота торцевої стіни складає 
1,22 м, головної фасадної — 0,8 м. Від рівня 
проходу до рівня підлоги (глибина 2,8 м від 
сучасної поверхні), вимощеної цеглою, були 

дерев’яні сходи, які не збереглися (наявні за-
лишки горілих дошок, оплавлене скло — на-
слідки пожежі 1943 р.).

Під час досліджень виявлені елементи 
самої будівлі — цегла з клеймами виробни-
ків («щ» — Василь щекотихін, м. олексан-
дрівськ, «БиКо» — цегляний завод Мойсея 
Брука в м. олександрівськ; рис. 3: 3), дверна 
петля, «кулаки» (стінові елементи кріплення 
дверей), тримачі водостічних труб, квадрат-
на цегла для підлоги (рис. 3: 1, 2), ковані цвя-
хи, фрагменти метлаських плиток. оскільки 
за радянських часів приміщення продовжу-
вали використовувати, виявлені монети но-
міналом 10 копійок 1937 р., 1 копійка 1939 р. 
та 1946 р., пломбіратори, фрагменти канце-
лярських чорнильниць, столового посуду 
(сільничка з клеймом «Полонський фарфо-
ровий завод» 1935—1941 рр. (рис. 3: 6), кера-
мічних посудин медичного призначення, 
пляшок (кінець 1930-х рр.). серед знахідок 
виділяється мініатюрна аптечна пляшечка 
(рис. 3: 4) та корпус кишенькового годинни-
ка з білого металу (рис. 3: 5).

Для Запоріжжя на сьогоднішній час важ-
ливим та необхідним є подальший розвиток 
археології міста. це шлях вивчення історії, 
пошук експонатів для майбутнього музею 
міста, створення нових туристичних «род-
зинок», а також популяризація археології та 
охорони об’єктів культурної спадщини.

рис. 3. Знахідки з підвального приміщення
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Запорізька експедиція ДП «нДц “оАсу”» 
за підтримки Го «ритон» у звітному сезоні 
провела розвідки на ділянці, розташованій 
на високому правому березі р. Конка, на пів-
нічний захід від с. Григорівка новоолексан-
дрівської сільської ради Запорізького р-ну, 
за 220 м на схід від траси харків—сімферо-
поль. За картографічними та бібліографіч-
ними матеріалами це місце, де знаходилась 
церква Георгія Победоносця, та родинний 
склеп поміщиків Канкріних.

церква святого Георгія Победоносця була 
побудована зусиллями графа олександра 
єгоровича Канкріна в 1871 р. рід Канкріних 
відомий завдяки єгору Францевичу — най-
більш помітному і впливовому міністру фі-
нансів часів царювання Миколи і. у 1840 р. 
він придбав землі в олександрівському повіті 
Катеринославської губернії, що належали 

померлому графу Юрію Помпейовичу літто. 
Вже після смерті самого Канкріна володіння 
успадкували його сини — олександр, Вік-
тор та оскар. на 1850 р. вони володіли зем-
лями біля с. Григорівського, Велика та Мала 
Катеринівка, Юліївка, Вокресенка, литовка, 
листове. старший з братів — олександр 
Канкрін (1822—1891) служив в лейб-гвардії 
Преображенського полку, після виходу у 
відставку у 1849 р., оселився у своєму маєтку 
в Григорівці (новогригорівці), який славив-
ся раціональним веденням господарства та 
значними прибутками. Через поступовий 
занепад господарства після 1861 р. Канкріни 
взялися за активну участь у роботі новоство-
рених самоврядних земських установ. олек-
сандр та Віктор Канкріни увійшли до скла-
ду першого олександрівського повітового 
зібрання. окрім цього о. є. Канкрін у травні 

О. Дровосєкова, М. Єльников 

роЗВіДки білЯ села григоріВка 

рис. 1. Фундамент церкви: 1 — вхідна частина; 2 — північно-західний кут 

рис. 2. Фундамент церкви: 1 — північно-східний кут; 2 — південно-східний кут 
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1866 р. був обраний головою повітової упра-
ви олександрівського земського зібрання. За 
заслуги він був удостоєний звання почесно-
го громадянина міста олександрівська. ок-
рім роботи в дворянському та земському са-
моврядуванні Канкріни багато коштів, сил і 
часу приділяли благочинній діяльності. так, 
у 1871 р. в Григорівці замість дерев’яної цер-
кви було збудовано кам’яну — з випаленої 
цегли на кам’яному фундаменті. В 1891 р. 
був побудований будинок для священика, у 
1896 р. — дзвіниця. Помер олександр єгоро-
вич Канкрін 25 квітня 1891 р. в с. Григорівка, 
де був похований за лютеранським звичаєм 
у родинному склепі, що розташований біля 
збудованої ним церкви.

За архівними матеріалами до храмового 
садибного комплексу входила храмова будів-
ля, будинок священика (згодом — будинок 
для сторожів), господарські комори, огорожа 
з цегли. у 1929 р. радянська влада ліквіду-
вала Григорівську церковну громаду, сама 
церковна споруда була розібрана. Відомо, 
що у часи німецької окупації проводились 

богослужіння в церковній сторожці, яка у 
повоєнний час використовувалась як склад-
ські приміщення, а згодом була розібрана на 
будівельні матеріали. така доля спіткала й 
інші споруди церковного комплексу.

у ході проведених археологічних розвідок 
(травень—червень 2020 р.) було встановлене 
місце та просторове розташування фунда-
менту церкви, визначені основні поворотні 
точки (кути) та орієнтовні розміри споруди, 
а також вхідна частина до родинного скле-
пу.

Залишки церкви хрестово-купольного 
типу, чотиристовпової, чотирикутної в плані 
форми являють собою кам’яний фундамент 
шириною 1,5—1,7 м, товщиною 1,10 м, скла-
дений з вапнякових каменів різного розмі-
ру (іноді підтесані) на щільному вапняко-
во-піщаному розчині. Загальна довжина 
споруди за лінією схід—захід 37,2 м, розмір 
серединної частини (молитовна зала) 19,4 × 
19,4 м (рис. 1—3).

Залишки родинного склепу на момент об-
стеження являли собою наземну споруду (на 

рис. 3. Фундамент церкви: 1 — вигляд товщини фундаменту; 2 — вівтарна частина 

рис. 4. Залишки склепу 
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рівні сучасної поверхні) у вигляді квадратно-
го цегляного фундаменту 5,6 × 5,6 м, товщи-
ною стін 0,65 м, в середині якого знаходився 
монолітний цегляний «куб» розміром 2,14 × 
2,14 м. серединна частина навколо «кубу» 
заповнена мішаним ґрунтом (рис. 4). у за-
кладеному шурфі з західного боку спору-
ди на глибині 1,1 м було виявлено цегляну 
кладку у вигляді склепіння та вхідну частину 
у вигляді арки шириною 2,25 м, в якій у ми-
нулому передбачались вхідні двері (зафіксо-
вані металеві петлі). В середині поховальна 
камера (заповнена до половини ґрунтом та 
сміттям) довжиною 4,5 м, шириною 2,5 м, 
висотою 2,66 м, має вигляд на півциркульно-
го склепіння, поверхня якого потинькована, 
підлога забутована камінням і вкрита шаром 
цементного розчину (рис. 5: 1). В центрі схід-
ної стіні камери знаходиться чотирикутне 
заглиблення, розміром 0,56 × 0,74 м, в якому 
кріпилась плита з написом про похованого 
(на момент обстеження — не виявлена). над 
нею, під стелею, викладений цегляний хрест 
(0,66 × 0,52 м) із заглибленням в серединній 
частині, в якій у минулому була вкладка, 
від якої залишились фрагменти металевих 
кріплень (рис. 5: 2). цегла, яка використову-
валась для спорудження склепу, червоного 

та жовтого кольорів, виготовлена на заводі 
Канкріних, про що свідчить штамп у вигляді 
літери «К». Крім того, при прокопуванні ви-
явлено кілька уламків полірованого граніту 
чорного кольору, що можуть бути віднесені 
до намогильної конструкції над склепом, яка 
не зберіглась. ознак поховань не виявлено.

у південному напрямку від вхідної час-
тини церкви простежуються залишки цер-
ковної сторожки у вигляді скупчення цегли 
та кам’яних блоків від фундаменту. орієн-
товна площа 40 м2. у північному напрямку 
від церкви фіксуються залишки церковної 
огорожі у вигляді скупчення цегли та фраг-
ментів регулярної кладки, біля якої можлива 
наявність інших поховальних конструкцій. 
також існує ймовірність знаходження за-
лишків церковних будівель господарського 
призначення.

Згідно розпорядження голови Запорізь-
кої обласної державної адміністрації від 
04.12.2020 № 557 «Залишки церковного ком-
плексу села Григорівка» внесені до переліку 
щойно виявлених об’єктів культурної спад-
щини за видом історичний об’єкт.

Для отримання більш детальних даних 
щодо церковного комплексу необхідне про-
ведення археологічних розкопок.

рис. 5. Внутрішній вигляд склепу: 1 — вхідна частина; 2 — східна стіна
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Запорізька експедиція ДП «нДц “оАсу”» 
іА нАн україни у 2019—2020 р. продовжу-
вала дослідження золотоординського посе-
лення «Мечеть-Могила» поблизу с. Юрківка 
таврійської отГ Запорізького (кол. оріхівсь-
кого) р-ну. Пам’ятка роз-
ташована за 0,4 км на 
південний захід від населе-
ного пункту, на підвище-
ному мису (пагорб Мечеть-
Могила, інші назви Мечеть, 
Москов, Юрківська гора, 
лиса гора), утвореному 
відрогами балок Московсь-
ка і Шаврова, що виходять 
до лівого берега р. Конка. 
на ділянці розмірами 197 × 
180 м у 2007 р. зафіксовано 
п’ять зруйнованих буді-
вель з каменю і цегли. Їхня 
кількість, вірогідно, значно 
більше, однак виявлення 
цих об’єктів ускладнене за-
лісненням ділянки у 1968 р. 
як запобіжний захід виник-
нення байрачної мережі 
(1980 р. отримала статут бо-
танічного заказника — Юр-
ківська гора). Поселення 
є лівобережною частиною 
городища «Кінські Води» 
часів Золотої орди, що роз-
ташоване по обидва береги 
р. Конка та її правобереж-
ній притоці — р. жеребець 
(колишня р. Мечетна).

Впродовж польових се-
зонів 2019—2020 рр. роз-
копки проводились на 
північно-східній, східній і 
південно-східній частинах 
двокамерного мавзолею — 
споруди 1. Досліджено 28 м2 
на глибину до 1,4 м. на пів-
нічно-східній ділянці, без-
посередньо під гумусним 
шаром потужністю 0,26 м, 
зафіксовано контур північ-
ної стіни будівлі (орієнто-
вана за лінією захід — схід, 
з відхиленнями), що про-
стежувався світлою лінією 
(рис. 1: 1). цегляна кладка 

на вапняковому розчині зберіглась in situ на 
висоту до двох цеглин, які є типовими для 
пам’яток золотоординського періоду: квад-
ратної форми, розмірами 21—23 × 21—23 × 
4—5 см (рис. 1: 2). нижній ряд цеглин зна-

М. Єльников 

ДосліДЖеннЯ ЗолотоорДинського поселеннЯ 
«меЧеть-могила» у 2019—2020 рр. 

рис. 1. Поселення «Мечеть-Могила»: 1, 2 — види етапів розчистки північ-
ної стіни мавзолею 
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рис. 2. елементи оздоблення північної стіни мавзолею: 1, 
2 — типи кашинних цеглин; 3 — фрагмент орнаменталь-

ного панно з кашинними плитками 

рис. 3. Види деталей оздоблення східної стіни мавзолею: 1, 2 — фрагменти орнаментального фризу з гіпсового 
розчину; 3—6 — кашинні плитки від декоративної композиції типу «гіріх»
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ходився на щільному глинистому розчині 
біло-жовтого кольору потужністю до 0,2 м. 
Внутрішня частина стіни оздоблена рядом 
кашинних цеглин прямокутно-усіченої фор-
ми, з пазами-фасками на подовжених сторо-
нах для кріплення у гіпсовому розчині. Зовні 
цегла вкрита бірюзовою поливою, розмірами 
19,3—20,2 × 7,8—8,4 × 7,0—8,2 см (рис. 2: 1). 
Кашинна цегла аналогічних пропорцій була 
поширена на золотоординських пам’ятках 
Подоння, Поволжя, Кавказу, середньої Азії 
та Північного ірану у XIV ст.

Фундамент зовнішнього периметру пів-
нічної стіни укріплений невеликими вапня-
ковими брилами прямокутної форми, роз-
мірами до 0,48 × 0,3 × 0,22 м, викладеними на 
глинистому розчині. Частина блоків має слі-
ди штучної доробки дрібним різцем. Про-
стір між зовнішньою і внутрішньою сторона-
ми стіни (шириною 1,7 см) заповнено битою 
цеглою на глинистому розчині. тут виявлені 
нові типи кашинних цеглин, що відрізня-
лись від вже зафіксованих на мавзолеї ок-
руглою, вигнутою «спинкою» (рис. 2: 2). такі 
орнаментальні цеглини могли використову-
ватися для оздоблення округлих конструк-
цій крупних розмірів. Аналогії останнім на 
синхронних пам’ятках нижнього Поволжя 
нам не відомі. у заповнені зустрінуті кашин-
ні плитки, вкриті поливою різних кольорів, 
що входили до складу орнаментальних ком-
позицій на гіпсовому розчині (рис. 2: 3).

схожа ситуація спостерігається при дослід-
женні східної стіни, де по периметру внут-
рішньої частини зафіксований розколотий 
вузький орнаментований фриз з гіпсового 
розчину (рис. 3: 1), довжиною до 0,7 м і ши-
риною 0,22 м. на зовнішній стороні фризу 
збереглися відбитки орнаменту типу «гіріх» 
(рис. 3: 2), де центральне місце займала шес-
тикутна зірка — хатім сулайман (рис. 3: 3). 
Кашинні плитки від композиції знаходились 
поруч з фризом (рис. 3: 4—6). орнамент спо-

руди 1 близький мозаїкам селітренного го-
родища на нижній Волзі, що ототожнюється 
з однією зі столиць Золотої орди. Шестикут-
на зірка часто зустрічається у декорі культо-
вих споруд як символ ісламу; шестикутники 
є геометричним проявом числа шість. В іс-
ламській космографії шість — число днів, за 
які Бог створив небеса і землю. В більш пізній 
період схожі композиції широко використо-
вувались в оздобленні архітектурних споруд 
османської імперії.

Фундамент зовнішнього периметру схід-
ної стіни складався з вапнякових прямокут-
них блоків зі слідами доробки, розмірами 
до 0,38 × 0,22 × 0,25 м. Внутрішній простір 
стіни заповнений битою цеглою на щільно-
му глинистому розчині. на дні — характер-
на «подушка» з дрібних каменів і цегли, які 
скріплені між собою в’язкою глиною зелен-
куватого кольору. у південній частині зафік-
совані залишки регулярної цегляної кладки 
на глинистому розчині, потужністю до 0,6 м. 
Дослідження цієї ділянки дало змогу визна-
чити, що мавзолей за лінією захід—схід мав 
ширину 20,4 м.

Дослідженнями у південно-східній частині 
зафіксовано, що східна стіна в південній частині 
різко закінчується траншеєю (довжина стіни по 
лінії північ—південь сягає 13 м) і повертає до 
сходу. таке розширення, вочевидь, пов’язане з 
тим, що з південної сторони був вхід у будівлю 
у вигляді подовженого порталу.

отже, дослідженнями 2019—2020 рр. дво-
камерного мавзолею другої половини XIV ст. 
встановлено ряд конструктивних будівельних 
особливостей споруди. незважаючи на знач-
ну руйнацію внаслідок заліснення ділянки 
пам’ятки, розміри споруди 1 і залишки бага-
того архітектурного оздоблення вказують на 
високий ранг похованих в склепах мавзолею, 
виявлених у 2016 р. ймовірність знаходження 
порталу в південній частині вимагає подаль-
шого дослідження цього об’єкта.

Запорізька експедиція ДП «нДц “оАсу”» 
на замовлення та за сприяння ФГ «Криво-
хатько В. В.» провела розкопки кургану 1 зі 
складу курганного могильника (охоронний 
№ 4281), розташованого за 1,0 км на півден-
ний захід від околиці с. укромне та за 0,9 км 

на північний схід від с. райське Московської 
сільської ради Вільнянського р-ну (з липня 
2020 р. Запорізький р-н). Зазначений курган-
ний могильник 1986 р. виявив співробітник 
Запорізького краєзнавчого музею А. В. редь-
ков. Могильник перебуває на державному 

О. Нор, О. Дровосєкова, М. Єльников, О. Шкаліков 

ДосліДЖеннЯ кургану білЯ села укромне 
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обліку згідно розпорядження Голови За-
порізької обласної держадміністрації «Про 
впорядкування списку пам’яток історії та 
культури місцевого значення» від 13.02.1997 
за № 67. на момент виявлення та прийняття 
на облік насипи піддавалися інтенсивному 
розорюванню, про що свідчать дані обліко-
вої документації.

Курганний могильник складався з трьох  
насипів, щільно розташованих на підви-
щенні в межах вододілу між басейнами 
р. солоної (лівої притоки р. Верхня терса) 
та р. Мокрої Московки (притока р. Дніпро). 
насипи витягнуті ланцюжком з північного 
заходу на південний схід. Курган 1 займав 
у могильнику центральне положення. До 
початку досліджень його висота становила 
1,7 м, діаметр 65 м. За 160 м на північ — пів-
нічний захід від нього розташований кур-
ган 2 висотою 1,5 м діаметром 60 м, за 165 м 
на південь — південний схід — курган 3 ви-
сотою 0,8 м, діаметром 42 м. Поверхня курга-
ну 1 була вкрита уламками сіро-червоного 
граніту, а також зібрано фрагменти ліпного 
посуду доби бронзи.

Курган 1 розкопано на знос із залишенням 
п’яти контрольних бровок, орієнтованих по 
лінії захід—схід. у насипі кургану за 4,6 м на 

схід та 1,2 м на південь від R0 на глибині 0,62 м 
виявлена ліпна посудина баночної форми з 
плоско зрізаним краєм вінця, плоским дном 
з невеликою закраїною. на зовнішній повер-
хні наявні сліди хрестоподібних, на внут-
рішній — горизонтальних розчосів. Випал 
слабкий, колір поверхні світло-коричневий. 
тісто із включеннями піску та органічних 
домішок. розміри: висота — 13,7 см, діаметр 
вінця — 14 см, діаметр дна — 9,0 см, товщи-
на стінок — 0,8 см (рис. 1: 4).

Загалом виявлено шість поховань та яма-лаз.
Поховання 1 (основне, ДДБК) виявлене за 

8,0 м на схід та 2,5 м на південь від R0. Могиль-
на споруда — проста яма овальної в плані 
форми розмірами 1,25 × 0,8 м, орієнтована 
за лінією південний схід—північний захід, 
зафіксована на рівні передматерикового суг-
линку на глибині 1,97 м від R0. стінки, про-
стежені на висоту 0,05—0,08 м, плавно перехо-
дять до дна, що злегка понижується до центру 
ями. Дно на глибині 2,05 м. Заповнення ями 
складає однорідний чорнозем, на тлі якого 
вирізняються численні кротовини. Похова-
ний укладений ближче до східної стіни ями 
в зібганому положенні на лівому боці, орієн-
тований головою на південний схід. Череп на 
лівій скроні, руки зігнуті під гострим кутом 
в ліктьових суглобах, кисті знаходились біля 
обличчя. ноги зігнуті під гострим кутом в та-
зостегнових та колінних суглобах та підігнуті 
до живота. Поховання безінвентарне.

Поховання 2 (впускне, БМЗК) розташову-
валось за 3,3 м на схід та 0,5 м на північ від 
R0, на глибині 0,78 м від R0. Здійснене в ямі 
підквадратної в плані форми із заокругле-
ними кутами, розмірами 1,6 × 1,6 м, стін-
ки якої зорієнтовані за сторонами світу. на 
рівні фіксації простежено елементи рамно-
го перекриття з дерева: вздовж довгих сті-
нок по одній поздовжній плашці шириною 
0,06—0,1 м, та вздовж короткої, східної стін-
ки — поперечної шириною до 0,1 м. Вздовж 

рис. 1. Види горщиків з кургану 1 курганного могиль-
ника № 4281: 1 — поховання 4; 2 — поховання 2; 3 — 

поховання 3; 4 — насип; 5 — вигляд поховання 5 
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південної стінки ями, в придонній її частині, 
на глибині 0,95 м від R0 прослідковано ус-
туп шириною 0,1—0,15 м, дещо нахилений 
всередину. не виключена наявність такого 
конструктивного елементу по всьому пери-
метру поховальної споруди. Загалом стінки 
збереглися на висоту 0,38 м. Дно рівне, зна-
ходилось на глибині 1,16 м від R0. Поховання 
значно пошкоджене землерийними тварина-
ми. скелет дорослого поганої збереженості 
розміщений по центру ями, положення кіс-
тяка за залишками тліну (черепа та тазових 
кісток) реконструюється як зібгане на лівому 
боці з орієнтацією головою на схід. В півден-

но-східному куті ями, навпроти обличчя по-
хованого, знайдено розвал ліпного горщика, 
між тулубом і південною стінкою — залишки 
напутньої їжі дрібної рогатої худоби (кістки 
кінцівки кози / вівці (?). Виявлений горщик 
ліпний плоскодонний з конічним тулубом, 
заокругленими плічками, ледь наміченою 
шийкою та заокругленим краєм вінця. Ви-
пал нерівномірний, поверхня чорно-бурого 
кольору, черепок на зламі чорний, в тісті 
домішки піску та жорстви. розміри: висо-
та — 21,7 см, діаметр вінця — 18 см, діаметр 
тулуба — 21 см, діаметр дна — 11 см, висота 
шийки — 6 см (рис. 1: 2).

рис. 2. Курган 1 курганного могильника № 4281: 1 — загальний вигляд сегменту рову; 2 — роз-
ташування поховань 2—5 (вигляд з північного заходу)
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Поховання 3 (впускне, БМЗК) здійснене за 
6,2 м на захід та 1,0 м на північ від R0. Похо-
вальна споруда належить до типу ям із за-
плічками. Заплічки з залишками дерев’яного 
перекриття зафіксовані на глибині —1,37 м 
від R0, розміри зовнішнього контуру ями 
2,65 × 2,4 м. Бокові стінки заплічків мали за-
округлену в плані форму, максимальна ши-
рина їх становить 0,4 м вздовж східної стінки 
ями та 0,7 м — вздовж південної та західної 
стінок. на заплічиках зафіксовані залишки 
перекриття з жердин шириною 0,04—0,06 м, 
сім з яких були нещільно укладені поперек 
ями, виступаючи за її межі на 0,25—0,5 м, а 
одна, розміщена за діагоналлю, знаходилась 
біля південно-західного кута ями. невеликий 
фрагмент ліпної посудини (зовнішня повер-
хня бурого кольору, підлускована, черепок 
на зламі чорний, в тісті домішки піску). його 
знайдено на заплічках біля південно-західно-
го кута ями. на глибині 1,47 м від R0, нижче 
перекриття зафіксована яма прямокутної 
в плані форми з чітко вираженими кутами 
розмірами 1,5 × 0,95 м, зорієнтована за лінією 
схід—захід. стінки вертикальні, дно рівне, 
знаходилось на глибині 0,76 м від краю заплі-
чиків (глибина 2,23 м від R0). Похований до-
рослий укладений в центрі ями в зібганому 
стані на лівому боці та орієнтований головою 
на схід. на місці розташування черепа знахо-
диться велика кротовина, кістки майже не збе-
реглися. ноги зігнуті під кутом, наближеним 
до прямого, в тазостегнових та гострим — в 
колінних суглобах, руки підняті кистями до 
обличчя. Перед обличчям похованого на дні 
ями поставлено устям догори ліпний горщик 
з округленим тулубом, із згладженим ребром 
в верхній чверті корпусу, заокругленим краєм 
вінця та невеликим плоским дном з масивною 
закраїною. Випал нерівномірний, поверхня 
чорно-бурого кольору, зі слідами нагару на 
верхній частині зовнішньої та внутрішній по-
верхні. розміри: висота — 14 см, діаметр він-
ця — 15,2 см, діаметр тулуба — 18 см, діаметр 
дна — 9,5 см (рис. 1: 3).

Поховання 4 (впускне, БМЗК) розташова-
не за 2,0 м на захід та 0,8 м на північ від R0. 
Поховальна споруда — яма із заплічиками, 
мала в плані форму широкого прямокутни-
ка із заокругленими кутами, орієнтованого 
за лінією схід—захід із незначним відхилен-
ням на південь. Заплічики, що частково про-
стежені в центральній бровці, розташовані 
на схилі курганного насипу на різних висо-
тах — глибина на зовнішній край становить 
1,15—1,28 м від R0 із західного краю ями та 
1,57—1,6 м від R0 з її східного краю. Шири-
на їх по всьому периметру становить 0,4 м, 
загальний розмір поховальної споруди 2,3 × 
2,0 м. на заплічиках зі сходу зафіксовано за-
лишки повздовжньої жердини перекриття 

шириною 0,04 м, що виступає за межі ями на 
0,35 м, та білуватий тлін очерету. на заплічи-
ках біля південного кута ями знайдено реб-
ро тварини (велика рогата худоба?).

на глибині 1,4 м, нижче заплічків, роз-
чищено яму прямокутної в плані форми 
із заокругленими кутами, розмірами 1,5 × 
1,05 м. Заповнення складалося з чорнозему 
і залишків перекриття з дерева і очерету. 
Короткі стінки вертикальні, довгі ледь роз-
ширювалися донизу, дно рівне, простежена 
глибина від заплічків становить 1,1 м (2,5 м 
від R0). Поховання пошкоджене численними 
кротовинами. В західній частині ями під ша-
ром перекриття з очерету простежено тлін 
від тазових кісток та нижніх кінцівок дорос-
лого, покладеного в зібганому стані на ліво-
му боці зі східною орієнтацією, ноги зігнуті 
під гострим кутом в колінних суглобах. За 
тазовими кістками похованого, на дні ями, 
виявлено розвал ліпного горщика, всередині 
якого на стінках та дні зафіксовано залиш-
ки крихкої речовини жовто-коричневого 
кольору (напутня їжа?). Виявлений ліпний 
горщик асиметричний, із наміченим ребром 
в верхній третині корпусу, плоско зрізаним 
краєм вінця та плоским дном з невеликою 
закраїною. Під зовнішнім краєм вінця ший-
ка оперезана заглибленням, виконаним 
пальцем, за рахунок якого він виглядає дещо 
відігнутим назовні. Випал слабкий, поверх-
ня шорстка, переважно чорного, в придон-
ній частині та на дні бурого кольору, наявні 
сліди нагару на зовнішній поверхні. В тісті 
значна кількість піску. розміри: висота — 
14,5—15 см, діаметр вінця — 17,5 см, діаметр 
тулуба — 18,5 см, діаметр дна — 10,5 см, тов-
щина стінок — 0,7—0,8 см (рис. 1: 1).

Поховання 5 (впускне, БМЗК) знаходилось 
в західному секторі кургану, за 4,8 м на захід 
та 4,5 м на північ від R0, здійснене в ямі із за-
плічиками розмірами 1,65 × 1,45 м, що мала 
форму широкого прямокутника із заокруг-
леними кутами, орієнтованого за лінією 
схід — південний схід—захід — північний 
захід. Заповнення складалося з мішаного 
суглинку і материкової глини. Заплічики об-
лаштовані в материку, на глибині 2,55 м від 
R0, майже горизонтальні, їх ширина вздовж 
північної, західної та південної стінок ями 
складає 0,23—0,25 м, вздовж східної — 0,1—
0,12 м. на заплічиках простежено залишки 
поперечного перекриття — дерев’яних пла-
шок шириною 0,07—0,1 м, що виступають за 
межі ями на 0,1—0,12 м; одна плаха, що впала 
в яму, мала ширину 0,15 м. яма прямокутна в 
плані, її розміри на долівці складають 1,38 × 
1,0 м, дно рівне, знаходилось нижче рівня 
заплічиків на 0,6 м (3,15 від R0). Конструк-
тивною особливістю ями є наявність в усіх її 
кутах «канавок», які доходять з рівня заплі-
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чиків приблизно до середини глибини ями 
та мають розміри в перетині 0,04 × 0,06 м. на 
стінках ями зафіксовані відбитки землерий-
ного знаряддя із заокругленим вістрям ши-
риною близько 0,03 м, довжина відбитків — 
0,25—0,40 м. Кістяк дорослого знаходився в 
центрі ями в зібганому стані на лівому боці 
та орієнтований головою на південний схід. 
Череп на лівій скроні, голова дещо нахилена 
до грудей. ноги зігнуті під прямим кутом в 
тазостегнових та гострим — в колінних суг-
лобах, руки зігнуті в ліктях та піднесені до 
обличчя (рис. 1: 5). Поховання безінвентар-
не. на черепі похованого, над правою над-
брівною дугою, наявна травматична дефор-
мація кісткової тканини у вигляді вм’ятини.

Поховання 6 (впускне, БМЗК) розташоване 
за 10,3 м на схід від R0, впущене в первісний 
насип в ході або після його спорудження: за-
лишки перекриття зафіксовані на глибині 
1,10 м від R0, на рівні першого шару чор-
ноземних вальків. яма у вигляді широкого 
прямокутника із заокругленими кутами та 
трохи вигнутими назовні стінками, орієн-
тована за лінією північний схід—південний 
захід, її реконструйовані розміри становлять 
1,3 × 1,15 м. стінки ями вертикальні, дно 
пласке, знаходилось на рівні передматери-
кового суглинку на глибині 1,65 м від R0. В 
заповненні виявлені залишки плах попереч-
ного перекриття шириною 0,10—0,13 м, що 
провалилися в середину ями, в західному 
куті ями зберігся фрагмент стовбура діамет-
ром 0,10 м. Поховання частково пошкоджене 
кротовинами. Кістяк дорослого поганої збе-
реженості знаходився в зібганому положенні 
на лівому боці і був орієнтований на схід — 
північний схід, ноги зігнуті під прямим ку-
том в тазостегнових та гострим — в колінних 
суглобах. Череп не зберігся. Плечова кістка 
правої руки та лопатка переміщені земле-
рийними тваринами та були виявлені за ме-
жами ями до півдня. In situ збереглися кістки 
правого передпліччя, ймовірно, руки похо-
ваного були підняті до обличчя. Поховання 
безінвентарне. на правій стегновій кістці по-
мерлого зафіксоване пошкодження кісткової 
тканини від рублячого знаряддя.

Крім вищезазначених поховань, в північ-
но-західному секторі кургану досліджений 
дугоподібний сегмент рову. рів трапеціє-
подібний в перетині, зафіксований на гли-
бині 1,95 м від R0, ширина в верхній частині 
0,37—0,4 м, в нижній — 0,2—0,3 м, дно в за-
хідній його частині знаходилось на глибині 
2,32 м від R0, в східній 2,15 м від R0, його дов-
жина становить близько 3,5 м (рис. 2: 1).

у кургані зафіксовано також яму-лаз  
Г-подібної в плані форми, що вела з поверх-
ні насипу в його західній частині до центру 
на глибину 5,35 м від R0. не можна цілком 

виключати ритуально-обрядного призна-
чення означеної конструкції, однак врахо-
вуючи відсутність будь-яких знахідок, наяв-
ність вузьких бокових відгалужень в верхній 
частині лазу та широких округлих камер 
зі слідами кігтів в нижній її частині, більш 
вірогідним видається її походження внаслі-
док пізнішого використання хижаками од-
ного з перекопів.

стратиграфічні спостереження були ус-
кладнені значними пошкодженнями цен-
тральної частини насипу внаслідок чис-
ленних перекопів. спорудження кургану 
почалось із здійсненням поховання 1, впуще-
ного з рівня давнього горизонту. на користь 
такої думки свідчить центральне положення 
цього поховання щодо діаметру первісного 
насипу та тонкий прошарок викиду матери-
кового суглинку, зафіксованого в профілях 
центральної бровки на північ від поховання. 
З цим похованням пов’язане створення пер-
вісного насипу діаметром близько 19 м, скла-
деного із чорноземних вальків-«цеглин». не 
досить ясна стратиграфічна позиція похо-
вання 6, перекриття якого знаходилось на 
рівні першого шару чорноземних вальків. це 
поховання займає крайню західну позицію 
в ряду пізніших впускних поховань, хоча й 
дещо відрізняється від них пропорціями мо-
гильної споруди та орієнтацією померлого.

наступний етап пов’язаний із впуском в 
західну частину первісного насипу похо-
вань 2—4, розташованих в ряд зі сходу на за-
хід на відстані 2—3 м одне від одного (рис. 2: 
2). ці поховання подібні між собою за рядом 
ознак поховального обряду — форма похо-
вальної споруди у вигляді ями з заплічика-
ми, наявність перекриття, поза та орієнтація 
похованого, наявність супровідного інвен-
тарю тощо. Пов’язані з цими похованнями 
досипки з доволі крутими схилами виразно 
простежуються в профілях західного краю 
кургану, натомість вони відсутні зі сходу. 
Поховання 5 впущене останнім; вірогідно, 
саме з ним пов’язаний дугоподібний сегмент 
рову в північно-західному секторі кургану. 
Діаметр кургану на фінальній стадії його 
будівництва збільшився до 32 м.

у відповідності до методики археологіч-
них розкопок курган 1 курганного могиль-
ника № 4281 повністю досліджений по всій 
площі і глибині, втратив предмет охорони та 
на підставі ст. 15 Закону україни «Про охо-
рону культурної спадщини» має бути зня-
тий з державного обліку.

Матеріали розкопок дозволять доповнити 
археологічну карту північно-східної части-
ни Запорізької області, зокрема, вододільної 
рівнини між басейнами річок Дніпровсько-
го басейну та р. Верхня терса, територія якої 
практично є мало вивченою.
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Виробниче селище скіфського часу роз-
ташоване на схилах сорокиної (Мамай-
суркинської або олексіївської) балки, яка з 
півдня впадає до Каховського водосховища 
біля західної околиці с. Велика Знам’янка 
Кам’янсько-Дніпровського р-ну. селище ві-
доме з 2015 р., коли місцеві мешканці ознайо-
мили Г. М. тощева та А. Г. тощева зі своїми 
знахідками — уламками амфор, виробами 
з бронзи та свинцю. Матеріал належить до 
скіфського часу та доби середньовіччя. схи-
ли балки розорювались, звідти й походять 
знахідки. Перше обстеження сорокиної бал-
ки, а її загальна протяжність 8 км, автор про-
вів у 2016 р. тоді вдалося знайти вістря стріл, 
свинцеві прясла, уламки амфор, дрібні улам-

А. Тощев 

сорокіна балка — ВиробниЧе поселеннЯ 	
В Хорі кам’Янського гороДиЩа 

рис. 1. схема розміщення шурфів на схилах сорокі-
ної балки 

рис. 2. ольвійський ас з шурфа 1 

рис. 3. Кістя-
на проколка з 

шурфа 2
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Шурф 1, глибина 1,1 м. на глибині 0,3 м 
була знайдена ольвійська монета — ас 
(рис. 2). нижче, на мітці 0,6 м. від денної по-
верхні зафіксований розмитий культурний 
шар, представлений уламками амфор, ліп-
ної кераміки, бронзоливарним шлаком та 
осколками кісток тварин.

Шурф 2, глибина 0,8 м. на глибині 0,35 м ви-
явлено не дуже виразний культурний шар — 
уламки гончарної та ліпної кераміки, осколки 
кісток тварин, кістяна проколка (рис. 3).

Шурф 4, глибина 1,1 м. на глибині 0,6 м 
зафіксовано розмитий культурний шар, на-
повнений фрагментами ліпної та гончарної 
кераміки, кістками тварин.

Шурф 7. у ньому відкрито господарську 
яму діаметром 2,2 м, завглибшки 0,6 м. на 
рівні 0,35 м від денної поверхні виявлено 
компактне сукупчення кісток дрібної та ве-
ликої рогатої худоби, ліпної та гончарної ке-
раміки, декілька печін.

Зібраний на поверхні пам’ятки підйом-
ний матеріал презентують: гончарна кера-
міка, предмети побуту, монети, прикраси та 
зброя доби античності — середньовіччя. що 
разом з результатами шурфування підтвер-
джує попередню інтерпретацію пам’ятки як 
селища майстрів доби античності — пізньо-
го середньовіччя.

ки ліпної кераміки, середньовічну монету. 
Шурфування наступних сезонів засвідчило 
невиразний культурний шар, представле-
ний фрагментами амфор та ліпної кераміки. 
локалізація артефактів дозволяє виділити 
дві мікрозони на схилах балки, у межах яких 
концентруються знахідки. східна зона це ма-
теріали скіфського часу, а західна — серед-
ньовічні. у сукупності знахідки сорокиної 
балки характеризують пам’ятку як поселення 
майстрів-ливарників, що спеціалізувалися на 
виробництві стріл і свинцевих пряселець. се-
ред знахідок також є бронзова фігурка козла 
(висотою 2,5 см, довжиною 4 см) та три фраг-
менти бронзових дзеркал. особливої уваги 
заслуговує добірка з п’яти монет, що вима-
льовує період існування виробничого селища 
протягом IV ст. до н. е.

В звітному сезоні проведені чергові до-
слідження археологічної пам’ятки сорокіна 
балка, з метою подальшого виявлення меж 
культурного шару та збору підйомного ма-
теріалу. Всього було закладено вісім шур-
фів — шість на східній ділянці та два на 
західній (рис. 1). розміри шурфів — 1,5 × 
1 м. глибина їх була доведена до материка, 
діапазон від 0,5 до 1,1 м. В чотирьох шурфах 
нічого не знайдено. інші містили сліди жит-
тєдіяльності населення скіфської доби.

у звітному сезоні продовжили роботи на 
східній ділянці могильника. Дослідження ве-
лися з використанням бульдозера т 170. Була 
знята площа 3655 м2. Виявлено неолітичний 
могильник (97 поховань), один скіфський 
комплекс (3 поховання) та 16 поховань золо-
тоординьского часу.

неолітичні комплекси зафіксовані в шарі 
материкової глини, ніяких ознак поховаль-
них споруд не фіксувалося. Поховані лежали 
випростано на спині, орієнтовані на схід або 
на північний схід. Два повернуті головою на 
південний захід. руки випростано вздовж ту-
луба або зігнуті у ліктях.

стан кістяків дуже поганий. Значна части-
на скелетів перекривала один одного, знай-
дено також окремі кістки.

у трьох похованнях знайдено кремені, 22 
супроводжувалися річковими мушлями.

цей другий могильник доби неоліту на 

Мамай-Горі можна датувати раннім періо-
дом дніпро-азовської культури.

скіфські поховання здійснені у ямах з 
підбоєм (3), оточені ровом. В наборах супро-
воджуючого інвентарю вістря стріл, браслет, 
прясло, намисто, дерев’яна чаша. Поховання 
датовані IV ст. до н. е.

Поховання золотоординського часу (поло-
вецькі) розкидані безсистемно. Поховальні спо-
руди — ями з уступами або ж прості ями оваль-
ної чи прямокутної форми. небіжчики були 
покладені випростано на спині, руки витягнуті 
вздовж тулуба. До складу інвентарю входили 
ножиці значних розмірів, намисто, фрагмен-
ти кінської вузди, дзеркала або ж їх уламки. В 
одному похованні знайдено дві монети, які да-
туються кінцем XIV — початком XV ст. одне 
поховання, оточене кромлехом, пограбоване в 
давнину. Знайдено частини залізних виробів, 
срібну чашечку, бронзове кільце.

Г. Тощев, С. Андрух 

роботи на сХіДніЙ ДілЯнці могильника мамаЙ-гора 
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іВАНО-ФРАНКіВСьКА ОбЛАСть

у звітному сезоні спільна експедиція іА 
нАн україни та національного заповідни-
ка «Давній Галич» продовжила дослідження 
поселення культури лінійно-стрічкової ке-
раміки темирівці і, виявленого під час роз-
відок у 2018 р. співробітниками заповідника 
«Давній Галич».

Поселення розташоване приблизно за 
670 м на північ-північний захід від централь-
ної частини с. темирівці (Галицький р-н), на 
положистій ділянці схилу другої надзаплав-
ної тераси лівого берега р. ломниця (права 
притока р. Дністер) в урочищі Прийма. Від-
стань до сучасного річища становить майже 
1 км (у південному напрямку), а до початку 
заплави, в якій і понині є заболочені залиш-
ки давнього ложа ріки, становить 720 м. Пів-
денна та південно-східна частини тераси 

зруйновані внаслідок впливу природніх та 
антропогенних факторів (розмиви талими / 
дощовими водами, відбір ґрунту для госпо-
дарських потреб, розмив ґрунтової дороги 
тощо). Подекуди культурний шар епохи не-
оліту фіксується по бортах ґрунтової дороги 
та на останцях тераси, які оточені тальвега-
ми тимчасових водотоків.

у 2020 р. до північної частини минулоріч-
ного розкопу було здійснено прирізку пло-
щею 4 м2. на жаль, через виходи ґрунтових 
вод, не вдалося дослідити додаткову площу 
у східному напрямку, де, власне, і фіксуєть-
ся продовження об’єктів. у результаті до-
сліджень вказаної ділянки було встановлено 
таке.

1. Господарська яма 4 перекрита ямою 3. 
обидві ями містять матеріал культури ліній-
но-стрічкової кераміки, представлений фраг-
ментами ліпного посуду та печини, а також 
виробами з кременю. у заповненні ям зафік-
совано велику кількість деревного вугілля. 
стовпові ямки в об’єкті 3, які були просте-
жені під час минулорічних досліджень, вия-
вилися норами землерийних тварин.

2. Виявлено західний край об’єкта 6, який 
в плані має округлу форму. у заповненні 
об’єкта окрім деревного вугілля, знахідок не 
виявлено.

3. Виявлено об’єкт 5, округла в плані яма, 
завглибшки до 0,18 м, яка перекриває об’єк-
ти 4 й 6. Знахідки в ямі відсутні, тому час її 
виникнення встановити на даному етапі до-
сліджень неможливо.

таким чином, на сьогоднішній день в 
плані простежено п’ять господарських об’єк-
тів культури лінійно-стрічкової кераміки 
(№ 1—4, 6), перекриті пізнішим об’єктом 5 
та меліоративною траншеєю початку хх ст. 
(рис. 1). неолітичні об’єкти не є одночасни-
ми, проте були залишені представниками 
культури лінійно-стрічкової кераміки.

Приблизно за 7,5 м на південь від розкопу 
було закладено стратиграфічний шурф роз-
мірами 1 × 1 м, за допомогою якого плану-
валося встановити поширення культурного 
шару епохи неоліту. В шурфі, орієнтовано-
му за сторонами світу (з невеликим відхилен-

С. Теліженко, Т. Ткачук, І. Креховецький, А. Фіголь, В. Чоронобривець 

ДосліДЖеннЯ неолітиЧного поселеннЯ темиріВці і 

План досліджень на неолітичному 
поселенні темирівці і
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ням), зафіксовано чотири стовпові ямки, які 
впущені у лес до формування культурного 
шару (рисунок). Повністю досліджено лише 
одну ямку з вертикальними стінками, що зву-
жуються донизу та переходять у заокруглене 
дно. Її діаметр становить 0,17 м, завглибшки 
0,3 м. Знахідки у вказаному об’єкті відсутні, 
зафіксовано лише деревне вугілля. інші три 
стовпові ямки простежені по кутах шурфу. 
Їх глибина сягає 0,3, 0,35 та 0,43 м. Подібна 
концентрація стовпових ямок, зафіксованих 
на обмеженій площі наводить на думку про 
існування в цій частині поселення житлової 
споруди, можливо так званого довгого бу-
динку. Культурний шар в цій частині посе-
лення потужністю до 0,12 м, досить багатий 

на артефакти, які презентують вироби з кре-
меню та фрагменти ліпного посуду.

Культурний шар в шурфі виділяється 
дуже чітко, його потужність сягає 0,13 м. В 
заповненні культурного шару, виявлено ти-
пові для нотної фази культури лінійно-стріч-
кової кераміки фрагменти ліпного посуду та 
вироби з кременю, а також велику кількість 
деревного вугілля.

таким чином, з огляду на отримані ре-
зультати, з метою пошуку додаткової ін-
формації про планіграфію поселення, 
багатообіцяючим є розширення площі до-
слідження неолітичного поселення теми-
рівці і у напрямку, де простежено залишки 
житлової споруди.

При огляді викидів з меліоративних ка-
нав, розташованих поблизу с. тустань (Гали-
цький р-н) розвідувальним загоном відділу 
археології та відтворення історичних ланд-
шафтів національного заповідника «Давній 
Галич» були виявлені артефакти лінійно-
стрічкової кераміки епохи неоліту.

Місцезнаходження епохи неоліту розта-
шовується на орному полі, на лівому березі 
р. Гнила липа, притоки р. Дністер, за 2 км 
на північний захід від центральної частини 
с. тустань, за 3 км на північний схід від цент-
ру м. Галич. Відстань до русла р. Гнила липа 
становить 185 м (у західному напрямку; рис. 1: 
1). Для встановлення умов залягання куль-
турного шару епохи неоліту поблизу однієї з 
меліоративних траншей було закладено стра-
тиграфічний шурф розмірами 1 × 1 м, орієн-
тований по сторонах світу. По бортах шурфу 
зафіксовано таку стратиграфічну ситуацію.

Шар 1. орний шар потужністю до 0,25 м, 
темно-сірий ґрунт, стерильний.

Шар 2. темно-сірий ґрунт, відносно щіль-
ний, потужністю до 0,25 м, стерильний.

Шар 3. Мішаний сіро-коричневий ґрунт, 
відносно щільний, потужністю до 0,6 м. В 
шарі містяться численні фрагменти печини, 
фрагменти ліпного посуду, кістки тварин та 
вироби з кременю.

Шар 4. лес зафіксований на глибині 1,1 м, 
стерильний.

усі артефакти, які були виявлені в шарі 3, 
належать до нотної фази культури лінійно-
стрічкової кераміки. слід вказати, що ма-
теріали поширювалися рівномірно по всій 
товщі шару і лише на дні шурфу виявлено 
масивні уламки ліпної плоскодонної чаші. З 
огляду на зазначене, можна припускати, що 
шар 3 являється заповненням господарської 
ями.

стислий аналіз артефактів. Кременевий 
комплекс складається з 27 артефактів. ос-
новною сировиною слугували жовна тем-
но-сірого кременю, менше представлений 
темно-сірий кремінь з білуватими вкраплен-
нями та сірий смугастий кремінь. Декілька 
виробів з ознаками термообробки. Значну 
частину комплексу складають відходи тех-
нологічного процесу з розщеплення креме-
невої сировини: первинні (4 од.) та вторинні 
(11 од.) відщепи, а також частини пластинок 
з паралельною огранкою дорсальної повер-
хні (2 од.). у двох екземплярах представлені 
фрагменти відбійників округлих форм. Ви-
робів з вторинною обробкою налічується 
8 одиниць. Для виготовлення знарядь вико-
ристовувалися як пластинчасті заготовки так 
і відщепи. Фрагменти пластин з ретушшю 
утилізації по краях представлені в 3 екзем-
плярах (рис. 1: 2), відщепів з ретушшю 4 ек-
земпляри (рис. 1: 3—5). Для виготовлення 
кінцевобічної скребачки використано пер-

Т. Ткачук, І. Креховецький., А. Фіголь, С. Теліженко 

роЗВіДки на ноВоВиЯВленому поселенні 	
культури лініЙно-стріЧкоВої кераміки тустань 
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рис. 1. тустань: 1 — місце розташування неолітичного по-
селення тустань; 2—6 — кременевий комплекс; 7 — шліфо-

ване тесло 
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винний відщеп підтрикутної форми, який, 
судячи з характерних слідів утилізації в ба-
зальній частині, було сколото з кременевого 
відбійника (рис. 1: 6). у трьох екземплярах 
представлено фрагменти річкової гальки, 
одна з яких зі слідами термообробки.

В одному екземплярі представлений фраг-
мент шліфованого тесла, виготовлений з 
опоки (рис. 1: 7).

Керамічний комплекс є чисельним та тра-
диційно поділяється на кухонний та столо-
вий посуд. Кухонний посуд виготовлявся з 
керамічної маси, що містила органіку, час-
точки сухої глини та жорству. За типологіч-
ними ознаками виділяються плоскодонні 
конічні і сферичні чаші, а також миски. По-
верхня кухонного посуду часто нерівна та 
більш груба на дотик, а в орнаментації пере-
важають рельєфні наліпи та пальцеві відбит-
ки (рис. 2: 1).

тісто, з якого виготовлявся столовий по-
суд, містить добре перевіяний дрібний пісок 
та, іноді, дрібну жорству. серед форм пере-
важають тонкостінні плоскодонні сферичні 
чаші закритого типу, декоровані лінійно-
нотним орнаментом (рис. 2: 5).

судячи з матеріалів, виявлених у шурфі, 
поселення можна вважати одношаровим. на 
увагу заслуговує лише один фрагмент сірог-
линяної ліпної посудини з плоским денцем, 
яка за властивостями керамічної маси відріз-
няється від всього посуду.

серед інших знахідок, які були виявлені 
у шурфі, слід вказати і на фрагменти кісток 
тварин, стан збереженості яких задовільний.

Зважаючи на досить високу концентра-
цію артефактів у заповненні господарського 
об’єкта, неолітичне поселення тустань слід 
вважати перспективним з огляду на прове-
дення у майбутньому наукових досліджень 
на ширшій площі.

рис. 2. тустань, керамічний комплекс
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КиїВ

Археологічна експедиція національного 
заповідника «софія Київська» (керівник — 
т. Бобровський) продовжила охоронні до-
слідження залишків монументальної будів-
лі кінця хіі — початку хііі ст., знайденої у 
2018 р. й частково розкопаної у 2019 р. за 25 м 
на захід від центрального входу до софійсь-
кого собору у м. Київ. у результаті розкопок 
залишки зазначеної будівлі були розкриті 
повністю, при цьому було встановлено, що 
від будівлі збереглися лише фундаменти та 
цокольна частина, а також незначні фраг-
менти стінних мурувань, викладених з плін-
фи на вапняно-цем’янковому розчині.

Будівля мала розміри 8 × 6 м і являла собою 
прямокутну споруду, орієнтовану вздовж осі 
захід—схід з відчутним відхиленням на північ 
(азимут 29°; рис. 1: А: 1—3). По кутах будівлі 
фіксуються залишки масивних (діаметром 
близько 1,5 м) круглих стовпів, викладених з 
плінфи на цегляному цоколі. найкраще — на 
висоту трьох—чотирьох цеглин — зберегло-
ся мурування північно-західного стовпа, тоді 
як від стовпів зі східної пари збереглися лише 
окремі плінфи нижнього ряду мурування. 
Південно-західний стовп будівлі не зберігся, 
повністю знищений котлованом споруди кін-
ця ΧVII — початку XVIII ст., хоча він впевнено 
реконструюється за загальним плануванням 
досліджених архітектурних залишків.

східна пара стовпів була виконана на ціліс-
ній цокольної основі та єдиному фундаменті 
з характерним напівкруглим апсидним висту-
пом, орієнтованим у східному напрямку (рис. 1: 
А: 1). стовпи західної пари були змуровані на 
фундаментах, облаштованих в окремих, ізоль-
ованих один від одного котлованах (рис. 1: А: 
2, 3). Зазначені стовпи не були поєднані між 
собою простінками, крім апсидної частини, 
що дозволяє реконструювати будівлю як від-
критий з півночі, заходу та півдня масивний 
ківорій, доповнений вівтарною апсидою зі 
сходу (товщина вівтарної стіни, ймовірно, не 
перевищувала 0,5 м). З огляду на значну по-
тужність фундаментів, закладених на глибину 
1,0—1,2 м від стародавньої поверхні, будівля, 
вірогідно, мала вкриту свинцем баню діамет-
ром близько 3—3,5 м (у шарі руйнації будівлі 

зібрано чимало дрібних уламків оплавленого 
свинцю). наявність вівтарної апсиди вказує на 
церковне призначення споруди, натомість її 
невеличкі розміри уможливлюють припущен-
ня, що споруда відігравала роль каплиці.

Фундаменти будівлі було складено з камін-
ня (переважно, пісковику та овруцького квар-
циту) без додавання сполучного розчину. При 
цьому у нижній частині фундаментів та вздовж 
стінок фундаментних ровів були використані 
великі брили, а їх середину заповнювало дріб-
ніше каміння, поверху пересипаного лесовим 
суглинком. цокольна частина будівлі та його 
стовпи були змуровані з порядово викладеної 
плінфи на вапняно-цем’янковому розчині з 
товщиною швів близько 3 см (рис. 1: В).

Плінфа — переважно червоного кольору — 
має три основні різновиди. З прямокутної, 
розмірами 29 × 21 × 4—4,5 см, було змуровано 
зовнішній панцир цокольної частини будівлі 
(у середині мурування були використані пе-
реважно половинки плінф). трапецієвидна 
плінфа розмірами 20—21 × 13—17 × 4—4,5 см 
використовувалася для формування округлої 
зовнішньої поверхні стовпів. Зафіксовані та-
кож одиничні знахідки розбитих плінф з ок-
руглим торцем тієї ж товщини, використан-
ня яких залишилося нез’ясованим (можливо, 
з них було викладено декоративні фігурні 
лопатки членування фасадів). усі прямокут-
ні та трапецієвидні плінфи були виконані у 
розбірних формувальних рамках; на їх тор-
цях нерідко фіксуються рельєфні знаки тавр 
із зображеннями п’ятикутних зірок, хрестів 
у колі, кириличних літер «л», «н», «N», 
князівських двозубів з «ластівчиним хвостом» 
в основі тощо. одне з тавр складається з двох 
кириличних літер «ДЪ», що, можливо, є ско-
роченим записом імені Давид (рис. 2: 1).

З огляду на характер будівельних ма-
теріалів, різноманітність тавр та технологію 
облаштування фундаментів, можна ствер-
джувати, що будівлю було зведено напри-
кінці хіі — на початку хііі ст., при цьому, 
не виключено, що до її спорудження мали 
відношення приїжджі майстри з артілі, 
пов’язаної зі смоленським князем Давидом 
ростиславичем (80—90-ті рр. хіі ст.).

Т. Бобровський, О. Ганшин, В. Гайдук, В. Савицький, М. Стрихар 

ДосліДЖеннЯ у саДибі соФіЙського собору 
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ймовірно, зазначена каплиця входила до 
складу більшого архітектурного комплексу, 
про що свідчать досі недосліджені залишки 
мурувань того ж часу, зафіксовані у 2018 р. під 
час археологічного нагляду за кілька метрів на 
південь від розкопаної будівлі. Вже наприкінці 
XIV — на початку XV ст. каплиця перебувала у 
зруйнованому стані, оскільки тогочасні госпо-
дарські ями перерізали шар руйнації споруди.

Крім зазначеної будівлі, у межах розкопу 
2020 р. було також досліджено низку об’єктів 
ранішого та пізнішого часів. найранішим серед 
них є християнське поховання, що стратигра-
фічно датується близько середини хі ст., вико-
нане у глибокій могильній ямі з використанням 
дощатої труни (рис. 1: А: 4). інвентар поховання 
складався з двох дрібних скроневих (?) срібних 
кілець діаметром 0,7—0,8 см (рис. 2: 2). у другій 
половині хі ст. територія дослідженої ділянки 
зазнала суттєвого перепланування: тут було 
споруджено дерев’яну будівлю на кам’яному 
фундаменті, викладеному зі шматків перепа-
леного вапняку у неглибокому (до 25 см) пря-
мокутному котловані (у розкопі досліджено 
лише його південний кут; рис. 1: А: 5). разом 
з дерев’яною спорудою кінця хі — початку 
хіі ст., котлован якої був досліджений поруч у 
2019 р. (рис. 1: А: 6), будівля, ймовірно, входила 
до житлово-господарського комплексу, що існу-
вав на цій території впродовж другої половини 
хі—хіі ст. До того ж часу належать також сліди 
облаштування покриття незабудованих частин 
цієї ділянки, виконаного з підсипань слабогу-
мусованим лесом, випаленою глиною та дріб-
ним пірофілітовим отесом (рис. 1: А: 7). Вірогід-
но, із зазначеним комплексом слід пов’язувати 
знахідки численних уламків білонових злит-
ків, характерних для ювелірного виробництва 
часів Київської русі, а також цілий злиток ана-
логічного сплаву масою понад 400 гр, знайде-
ний, на жаль, у перевідкладеному стані. серед 
інших знахідок цього часу — срібні та бронзові 

прикраси (каблучка і уламок пластинчатого 
браслета), мідні книжкові застібки, фрагмент 
бронзової копоушки, свинцева підвісна печат-
ка київського митрополита іоанна (вірогідно, 
1089—1091 рр.; рис. 2: 3—6).

цікавими є також пізньосередньовічні та 
ранньомодерні об’єкти, досліджені у розкопі 
2020 р. Встановлено, що у XVII ст. тут існували 
дві великі, ймовірно, дерев’яні будівлі: одна 
— з підвальним приміщенням, глибиною 
понад 3 м, а друга — на цегляному підмурку 
довжиною не менше 10 м (обидві були орієн-
товані вздовж фасаду софійського собору, але 
простежені фрагментарно, оскільки виходили 
за межі розкопу; рис. 1: А: 8). Їх оточували чис-
ленні господарські ями, якими частково були 
пошкоджені мурування та фундаменти будів-
лі кінця хіі — початку хііі ст. цей комплекс 
споруд, ймовірно, був пов’язаний з софій-
ським монастирем XVII ст., дерев’яні будівлі 
якого загинули під час великої пожежі 1697 р.

у середині — другій половині XVIII ст. повз 
досліджену ділянку було прокладено потуж-
ний монастирський мур, який відокремив 
«погост» софійського собору від садиби рези-
денції київських митрополитів. До цього часу 
також належить одне з чернецьких поховань 
у могильній ямі без залишків труни, але з під-
голівником, виконаним з дубової колоди, а з 
культурних нашарувань XVII—XVIII ст. похо-
дять численні срібні та мідні монети, зокре-
ма, солід шведської королеви Кристіни Вази, 
«копійки-луски» російських царів олексія Ми-
хайловича та Петра олексійовича, «полушка» 
і «деньга» імператриці Анни іоаннівни тощо.

Після завершення досліджень зазначеної ді-
лянки стародавні мурування були законсерво-
вані з облаштуванням їх додаткового утеплен-
ня та водовідведення. у перспективі планується 
музеєфікація архітектурно-археологічних за-
лишків, відкритих розкопками 2019—2020 рр. 
біля західного фасаду софійського собору.

рис. 2. Археологічні знахідки з розкопу 2020 р. у садибі софійського собору: 1 — фрагмент плінфи кінця хіі — почат-
ку хііі ст. з таврованим знаком у вигляді кириличних літер на торці; 2 — срібні скроневі (?) кільця з поховання середи-
ни хі ст.; 3 — срібна каблучка хі—хіV ст.; 4 — бронзовий пластинчатий браслет середини — другої половини хіі ст.; 
5 — бронзова книжкова застібка хіі—XIV ст.; 6 — моливдовул київського митрополита іоанна (друга половина хі ст.)
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Матеріали поховальних пам’яток мають 
винятково цінне значення для реконструкції 
релігійних, соціальних, етнокультурних і на-
віть військово-політичних процесів доби ста-
новлення Давньоруської держави. на сучас-
ному етапі досліджень важливим є не лише 
кількісне накопичення джерельної бази, а і 
впровадження новітніх методів обробки ар-
хеологічних та антропологічних матеріалів.

Китаївський археологічний комплекс, 
розташований на східній околиці сучасно-
го Голосіївського національного природ-
ного парку, прийнято вважати залишками 
основного південного форпосту стародав-
нього Києва і асоціювати з літописним Пе-
ресіченем. Курганний могильник, що з пів-
денного заходу примикає до Китаївського 
городища, неодноразово викликав інтерес у 
археологів. некрополь складається із трьох 
курганних груп, хоча другу і третю групи 
нерідко об’єднують в одну (рис. 1: а). його 
дослідження розпочав ще у 1874 р. Д. я. са-
моквасов; на рубежі століть любительські 
розкопки також проводили В. П. науменко, 
В. В. хвойко, В. А. Городцов і, особливо мас-
штабні, — о. Д. ертель. По одному кургану 
розкопали у 1961 і 1963 рр. А. і. Кубишев і 
В. і. Бідзіля. найінформативнішими ж вия-
вилися роботи і. і. Мовчана, який протягом 
1973—1988 рр. дослідив 13 насипів. у 2020 р. 
планові дослідження Китаївського могиль-
ника поновив загін Архітектурно-археоло-
гічної експедиції нАн україни під керівниц-
твом і. В. Зоценка і Д. В. Бібікова. Забігаючи 
наперед, нові розкопки продемонстрували 
важливість всебічного дослідження навіть 
грабованих курганів.

Для дослідження обрано два кургани не-
великих розмірів, розташовані в централь-
ній частині другої курганної групи. В цій 
частині могильника виділяються принаймні 
17 таких само невеликих насипів, розташова-
них за явно вираженим рядним принципом 
(рис. 1: б). насипи обох курганів частково 
«напливали». Візуально фіксовані діаметри 
курганів становили, відповідно, 6,5—7,4 м 
та 4,2—6,4 м, однак, у ході робіт виявилося, 
що їх нинішня форма деформована грабіж-
ницькими ямами та викидами з них. у стра-
тиграфії південно-західної та південно-схід-
ної стінок розкопу зафіксовано краї ще двох 
сусідніх курганних насипів (рис. 2: а).

роботи велися суцільною площею, вклю-
чаючи міжкурганний простір. Закладено 

розкоп розмірами 12,0 × 8,0 м, орієнтований 
довгою віссю з північного заходу на півден-
ний схід.

стратиграфія обох насипів виглядала ана-
логічним чином. Верхню частину нашару-
вань становили шари дерну та світло-сірого 
супіску потужністю 0,2—0,3 м. основна час-
тина насипів складалася з перевідкладеного 
лесовидного суглинку, насипаного, вірогід-
но, з курганних рівчаків (рис. 2: б). останні 
вдалося простежити лише місцями. В обох 
насипах знайдено поодинокі фрагменти 
кераміки кінця х — початку хі ст. Викиди 
подібного суглинку, що фіксувалися в за-
хідних частинах обох насипів, одразу під де-
рновим шаром, походять із грабіжницьких 
ям. сліди самих ям простежено в централь-
них частинах обох курганів по більш темно-
му заповненню.

Курган 1 позначений на топоплані 1988 р. 
як грабований, хоча зовнішніх пошкоджень 
помітно не було. Початковий діаметр кур-
ганного насипу становив 6,2—6,9 м, висо-
та — 0,6 м. Місцями простежено курганний 
рівчак завширшки близько 1 м. у південній 
частині рівчака, в його заповненні, на площі 
1 м2 зафіксоване скупчення дрібних уламків 
кераміки, тваринних кісток і дрібного дерев-
ного вугілля (за визначенням М. с. сергеє-
вої — ясень) — залишки тризни. скупчення 
дрібних вугликів також відмічене у східній 
частині рівчака. нижче знайдено розвал ку-
хонного горщика. Про проведення тризни 
свідчать сліди повторного випалу на внут-
рішній поверхні посудини. В центральній 
частині кургану, ближче до півночі, окон-
турено перекоп неправильної підовальної 
форми, орієнтований за віссю північний 
схід—південний захід, розмірами 3,0 × 2,6 м. 
ще у середній частині заповнення переко-
пу почали траплятися фрагменти залізних 
цвяхів, кістки людини та тварин.

Котлован перекопу прорізав більшу части-
ну могильної ями, контури якої простежено 
лише по дну. Вона мала прямокутну форму 
з заокругленими кутами, також орієнтована 
за лінією північний схід—південний захід. 
розміри ями по дну — 2,5 × 0,85—1,0 м, роз-
ширювалась на південний захід (до голови 
померлого), а також — угору. Глибина ями 
від рівня материка — 1,1—1,2 м. Заповнення 
збереженої частини ями являло собою світ-
лий коричневато-сірий супісок, що виділявся 
на тлі неоднорідного світло-сірого заповнен-

І. Зоценко, Д. Бібіков, В. Івакін, В. Баранов, О. Козак, Т. Слободян, А. Оленич 
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рис. 1. Китаївський курганний могильник: а — план другої й третьої курганних груп за і. і. Мовчаном; б — 
кургани, розташовані за рядним принципом 
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ня грабіжницького перекопу. у північно-
східній частині ями виявлено in situ гоміл-
кові кістки та кістки стоп молодого чоловіка. 
Біля правого коліна на дні ями зафіксовано 
фрагментоване (навмисно зламане?) калаче-
подібне кресало (рис. 3: в) та три кресальних 
кремені. решта кісток — фрагменти черепу, 
стегнові кістки, ребра, ключиці — знайдена 
в порушеному стані в південно-західній час-
тині перекопу, ближче до його дна. разом із 
ними знайдено кістки собаки (?) (череп, таз, 
ребра, променеві кістки), на вигляд — сучас-
ніші. Під кістяком людини простежено сліди 
тліну — залишки гробовища, що закінчува-
лись рівним контуром в 0,25 м від північно-
західної стінки могильної ями. Вздовж цього 
контуру, а також — праворуч від скелету, 
в головах і навколо стоп, знайдено in situ 
11 цвяхів. ще понад десяток цвяхів і їх фраг-
ментів виявлено в перекопі.

цікаві результати отримано завдяки 
аналізу кісткових решток померлого. Кіс-

тки збережені помірно, майже всі епіфізи 
зруйновано. хаотичне розташування части-
ни скелету свідчить про досить пізнє погра-
бування могили, коли зв’язки між кістками 
були вже зруйновані. скелет належить чо-
ловіку 20—25 років. Він мав невисокий зріст, 
близько 165 см. Плечі відносно широкі, ске-
лет — масивний, з помірно та добре розви-
неним м’язовим рельєфом. В районі правого 
коліна та правої кисті зафіксовано відбитки 
окису заліза. якщо перша область абсолютно 
відповідає місцезнаходженню залізного кре-
сала, друга має вказувати на вкрадений або 
переміщений грабіжниками предмет. судя-
чи зі специфічних ознак на скелеті, основні 
фізичні навантаження за життя припадали 
на ноги. Більшість показників відповідають 
комплексу, що розвивається під час їзди вер-
хи. у правій стопі міститься стара загоєна 
тріщина, яка могла з’явитись під час невда-
лого стрибка, наприклад, з коня, на передню 
частину стопи. Запалення періосту та кісток 

рис. 2. Китаївський кур-
ганний могильник: а — 
загальний план розкопу 1; 
б — стратиграфія насипів 
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обличчя (основних змін зазнали надбрів’я та 
область навколо носа) може вказувати на ме-
ханічну травму м’яких тканин обличчя, об-
мороження чи опік.

окремо слід розглянути розвал горщи-
ка. це струнка, опуклобока посудина, при-
крашена лінійним ритованим орнаментом, 
що прикрашає 3/4 тіла посудини (рис. 4). 
Профіль — спрощений манжет із невираз-
ним канелюром, найближчий до типу 5 за 
і. Г. сарачевим (середина — друга половина 
х ст.). Для Шестовицького комплексу подіб-
ну кераміку прийнято датувати в межах пер-
шої половини — середини х ст.

Курган 2 сильно розплився. Початковий 
діаметр насипу становив 5,2—5,5 м, висо-
та — 0,5 м. у північно-східній частині поміт-
ні слабкі сліди курганного рівчака шириною 
близько 0,8 м. на топоплані 1988 р. курган 
відмічено як цілий. Перед початком робіт у 
його західній частині зафіксовано підвищен-
ня, не позначене на згаданому плані, як вия-
вилося — утворене викидом із грабіжницької 
ями. у викиді траплялися вуглики (за визна-
ченням М. с. сергеєвої — дубові) та дрібні 
перепалені кістки людини. яма перекопу 
мала овальну форму, діаметр з північного 
заходу на південний схід становив 1,9 м, з 
північного сходу на південний захід — 1,3 м, 
глибина від рівня материка — 1,2 м.

З ями-перекопу походять дрібні пере-
палені кістки людини, уламки кераміки 
та дубові вуглики. у його верхній частині 
знайдено залізний ніж із слабкими слідами 
бронзового окису по черешку, ймовірно — 
залишками дротової обмотки руків’я (рис. 3: 
б). оскільки жодних слідів кострища виявле-
но не було, згадані перепалені кістки, віро-
гідно, являють собою рештки трупоспалення 
на стороні — обряду, раніше на Китаївсько-
му могильнику достеменно не фіксованого.

Кістки належали одному індивіду, досить 
молодому (20—30/35 рр., вікова група young 
adultus) та грацильному (жінці?). тваринних 
решток не виявлено. Морфологічно іден-
тифіковано 64 % кісткових фрагментів, се-
ред яких — уламки черепа, ребер, хребців, 

рис. 4. розвал горщика

рис. 3. Археологічний матеріал, виявлений під час досліджень 2020 р. (дано колекційну нумерацію)
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тазу, верхніх та нижніх кінцівок. спалення 
відбувалося за середньої для давньорусь-
ких некрополів температури — 500—800 °с. 
Відбитків металу чи будь-яких сполук не 
виявлено. отримана кількість кісткових ре-
шток (107 гр) є недостатньою для точного 
з’ясування статі та віку небіжчика, а також — 
положення тіла на поховальному вогнищі. 
така незначна кількість може бути пов’язана 
як із процесом відбору спалених решток для 
перепоховання на місці курганного насипу, 
так і з руйнуванням комплексу.

серед зразків кераміки з кургану 2 мож-
на виділити: 1) манжетовидну з незначним 
потовщенням у зовнішній частині профілю 
та спрощеним невиразним манжетом; 2) зі 
спрощеним манжетом, де косий зріз усклад-
нений «розрізним канелюром»; 3) зі спроще-
ним манжетом із одиницевидним профілем 
у вигляді джгута та товстим зовнішнім 
профілем (за визначенням А. М. оленича) 
(рис. 3: а). три зразки слід зарахувати до 
типу 5 за і. Г. сарачевим. За даною типоло-
гією, подібні профілі з’являються у середині 
х ст. та продовжують побутувати в першій 
поливні хі ст. Аналогічні зразки зустріча-
ються, зокрема, в Шестовицькому комплексі, 
на посаді Виповзівського городища та на Ко-
ростенському городищі 1. Проте, наймасові-
ше вони представлені в другій половині х ст. 
Фрагмент вінця із загладженим манжетом 
має ознаки загортання гончарної маси не з 
внутрішнього боку (що характерніше для 

хі ст.), а навпаки, що комбінується з тонким 
краєм. це дозволяє обережно зарахувати 
зразок до типів 1 чи 4 за і. Г. сарачевим, що 
датує їх у межах другої половини х — почат-
ку хі ст. хронологічно близьким є і класичне 
датування М. П. Кучери де даний фрагмент 
найближчий до типу 11, що датується у ме-
жах другої половини х — початку хі ст.

отже, манжетоподібна кераміка, знайдена 
і в обох насипах, і в грабіжницьких ямах, ста-
новить більш чи менш однорідний у хроно-
логічному плані масив і може орієнтовно бути 
датована останньою чвертю х ст. у цьому кон-
тексті важливо, що при всій ретельності веден-
ня робіт, жодних слідів «напливання» одного 
курганного насипу на інший не простежено. 
те саме стосується і ще одного кургану, котрий 
з південного сходу примикає до кургану 1. 
складається враження синхронності зведення 
насипів, що могло б пояснити рядність похо-
вань у центральній частині Другої курганної 
групи. Можна обережно припустити, що їх 
зведення пов’язане з якоюсь катастрофічною 
подією, котра спіткала мешканців поселення 
за князювання Володимира святославича (на-
біг печенігів?). слід нагадати, що відразу кілька 
синхронних інгумаційних («псевдокамерних») 
захоронень, у різні роки розкопаних на інших 
курганних групах Китаївського могильника, 
демонстрували виразні сліди насильницької 
смерті. Перевірити це припущення можливо 
за подальших робіт, запланованих на прилег-
лих до розкопу 2020 р. ділянках.

співробітники Архітектурно-археологіч-
ної експедиції іА нАн україни методом 
шурфування дослідили земельну ділянку по 
вул. Михайлівській, 12-В у Шевченківському 
р-ні м. Києва. роботи відбувалися всередині 
будинку № 12-В: у підвалі (кол. теплопункті, 
де попередньо було знято бетонну подуш-
ку, завтовшки 0,10—0,20 м), заглибленому на 
2,35 м від рівня сучасної денної поверхні та на 
першому поверсі (де попередньо знято шар 
бетонної підлоги, завтовшки 0,35—0,50 м). 
Крім того, досліджено невеликий внутрішній 
двір перед будинком (рисунок: і). Загальна 
площа дослідженої ділянки становила 500 м2.

Всього було закладено сім розвідувальних 
шурфів у різних частинах розкопу таким чи-

ном, щоб максимально охопити всю площу 
ділянки. Шурфи 1—3 знаходились у підвалі; 
4 і 5 — у внутрішньому дворі; 6 і 7 — на пер-
шому поверсі будинку № 12-В (рисунок: іі). 
Внаслідок дослідження у шурфах 1—5 і 7 
давніх вцілілих культурних нашарувань чи 
археологічних об’єктів не зафіксовано.

увагу привернув лише шурф 6, який зна-
ходився у східній частині кімнати першого 
поверху. Він був орієнтований стінками за 
сторонами світу і мав розміри: 2,30 × 0,90 м, 
глибину — 2,15 м від рівня сучасної денної 
поверхні. Під час його дослідження було ви-
явлено археологічний об’єкт 1.

судячи зі стратиграфічних розрізів стінок 
шурфу 6 (за основу взято західну стінку), 

В. Івакін, В. Баранов, В. Крижановський

ДосліДЖеннЯ по вул. миХаЙліВськіЙ, 12-В
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зверху знаходився шар мішаної підсипки 
бетонної підлоги, товщиною 0,10 м, запов-
нений сучасним будівельним сміттям, під 
яким знаходилися прошарки мішаного сіро-
го і світло-сірого ґрунту, товщиною 0,20 і 

0,15 м відповідно. нижче йшов темно-сірий, 
подекуди, коричневий прошарок ґрунту, пе-
ремішаний з битою цеглою та сучасним по-
бутовим сміттям, потужністю до 0,27 м, під 
яким знаходився прошарок мішаного сірого 

Дослідження по вул. Михайлівській, 12-В: і — місцерозташу-
вання ділянки; іі — схема розташування шурфів; ііі — план 

об’єкта 1; 1—34 — речі із заповнення об’єкта 1
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та світло-сірого ґрунту, товщиною 0,26 м. З 
глибини 0,90—0,92 м починалися шари за-
повнення об’єкта 1, яке фіксувалося у виг-
ляді темно-сірого, сірого і темно-коричнево-
го прошарків ґрунту, потужністю: 0,17, 0,20, 
0,10—0,25 м відповідно. нижче знаходився 
однорідний шар сірого гумусу, товщиною 
0,17 м, який закінчувався материковим дном 
об’єкта 1, що було вкрите шаром щільного 
світло-сірого затьоку, товщиною від 0,01 до 
0,03 м.

у верхніх шарах заповнення шурфу 6, ок-
рім битої цегли, траплялися уламки кераміч-
ного посуду XVIII — початку хх ст.

об’єкт 1, заглиблену (східну?) частину 
якого було виявлено у шурфі 6, скоріш за 
все, мав витягнуту прямокутну форму зі ско-
шеними стінками, що підіймалися на висоту 
від 0,10 м (під східну стінку шурфу) до 0,40 м 
(під південну стінку шурфу). на дні, вкрито-
му шаром затьоку, було виявлено дві круглі 
ямки, діаметром: 14 см та одну прямокутну 
ямку (від кілочка?), розміром: 6 × 4 см, що за-
глиблювалися у нього на 3,6 і 6 см відповідно 
(рисунок: ііі).

у заповненні об’єкта 1, в шарах темно-сіро-
го, сірого і темно-коричневого ґрунту було 
виявлено значну кількість речей хVIII ст. (ри-
сунок: 11—12): частину горщика, фрагменти 
вінець, денець та стінок горщиків, глечиків, 
тарілок, мисок і покришок (рисунок: 1—10, 
13—22); горло і фрагмент денця скляної 
фляги та фрагмент горла і денця скляного 
штофу (рисунок: 23—26); скляні віконниці 
(рисунок: 27—31); залізні взуттєві підковки; 
кістки тварин тощо. Крім цього, тут трапля-
лося кілька мілких вінець та стінок горщиків 
давньоруського часу які, очевидно, потра-

пили сюди випадково. на дні об’єкта 1, під 
однорідним шаром сірого гумусу, в якому 
відсутні знахідки, було знайдено фрагмент 
вінця і денця горщиків, а також чотири биті 
цеглини, вкриті кіптявою (рисунок: 32—34).

отже, судячи з конструктивних особли-
востей, стратиграфії та заповнення можна 
припустити, що об’єкт 1 був частиною гос-
подарчої (?) будівлі. Після спорудження вона 
певний час стояла відкритою і не використо-
вувалася, про що свідчить шар затьоку на дні, 
а також стерильний сірий гумус без жодних 
знахідок який, очевидно, був занесений сюди 
в результаті зсуву (змиву) верхнього шару 
ґрунту зі схилу розташованої поряд гори. Зго-
дом, швидше за все, функціональне призна-
чення об’єкта 1 було змінене (можливо, на це 
рішення вплинув зсув?), в результаті чого він 
перетворився на сміттєву яму. За керамічним 
матеріалом об’єкт 1 датовано XVIII ст.

таким чином, зафіксовані під час дослід-
ження шурфів 1—4, 6—7 потужні шари 
сірого гумусу та світло-коричневого / світ-
ло-сірого ґрунту, найімовірніше утворилися 
в результаті зсуву (змиву) верхнього шару 
ґрунту з розташованого поруч крутого схи-
лу Михайлівської гори.

судячи з розташування, функціонального 
призначення та хронології єдиного дослід-
женого на земельній ділянці археологічного 
об’єкта, можна припустити, що з XVIII ст. 
забудова даної території житловими спору-
дами здійснювалася ближче до вул. Михай-
лівської тоді, як під схилом Михайлівської 
гори могли знаходитися господарчі будівлі 
та сміттєві ями. цей факт підтверджується 
результатами розкопок 2006 р. на сусідній 
ділянці по вул. Михайлівській, 12.

Протягом 2020 р. Архітектурно-археоло-
гічна експедиція іА нАн україни (далі ААе) 
проводила науково-рятівні дослідження на 
31 ділянці новобудов на території міста Киє-
ва: вул. Алли тарасової, 6, вул. Андріївський 
узвіз, 10А, вул. Богдана хмельницького, 64, 
вул. Боричів тік, 3, вул. Велика житомирська, 
34-Б, вул. Велика Китаївська, 71, вул. Вишго-
родська, 45 (корпус F), вул. Володимирська, 

101, вул. Глибочицька, 44 і 73—79, вул. Де-
гтярівська, 25, вул. Кирилівська, 35 (2—3 ета-
пи), Контрактова площа, 8, пров. Косогірний, 
3—7, лаврський провулок, 17, вул. лаврська, 
24 і 27, вул. лук’янівська, 46, вул. Макарівсь-
ка, вул. Мічуріна, 16 та 16-А, пров. Михайла 
реута, вул. нижньоюрківська, 8б, прос. Пере-
моги, 32, Поштова площа, 3, вул. редутна, 60, 
вул. саксаганського, 76, вул. сковороди, 2, 

В. Івакін, В. Баранов, А. Оленич, І. Зоценко, В. Гольонко, М. Беленко, А. Сорокун

наукоВо-рЯтіВні арХеологіЧні ДосліДЖеннЯ 	
на території м. киїВ
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рис. 1. Карта місць фіксації археологічного куль-
турного шару на території м. Київ у 2020 р.: 1 — 
вул. лук’янівська, 46; 2 — вул. Глибочицька, 73—79; 
3 — Контрактова площа, 8; 4 — вул. Алли тарасової, 
6; 5 — лаврський провулок, 17; 6 — вул. лаврська, 24; 

7 — вул. Мічуріна, 16

рис. 2. Археологічний матеріал виявлений під час до-
сліджень на вул. А. тарасової, 6 
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в межах вулиць Фрунзе, нижньоюрківської 
та пров. Мильного, на ділянці з земельним 
кадастровим номером 8000000000:91:105:0005 
по вул. Юрія іллєнка, 48, вул. ярославів 
Вал, 21 та на земельній ділянці реставрації 
фрагментів земляних укріплень цитаделі 
Київської фортеці (Кавалерський бастіон) 
на території, що обмежується вулицями 
цитадельна, лейпцизька, лаврська. Всі 
вищезгадані ділянки знаходяться у межах 
центрального історичного ареалу м. Київ, 
в межах якого, згідно чинного законодавс-
тва україни, передбачається обов’язкове 
проведення археологічних досліджень 
перед будь-якими земляними роботами, 
пов’язаними з будівельною діяльністю. В 
результаті проведених робіт були повніс-
тю обстежені території ділянок, відведе-
них під забудову.

на більшості ділянок будь-яких архе-
ологічних шарів, об’єктів чи артефактів 
виявлено не було. Зафіксувати давні на-
шарування різних культурно-хронологіч-
них періодів вдалося тільки на ділянках 
новобудов за адресами: вул. Алли тара-
сової, 6, вул. Глибочицька, 73—79, Конт-
рактова площа, 8, вул. лаврська, 24, лавр-
ський провулок, 17, вул. лук’янівська, 46, 
вул. Мічуріна, 16 (рис. 1).

у результаті проведених рятувальних 
досліджень по вул. Алли тарасової, 6 на 
чотирьох ділянках загальною площею 
93 м2 досліджено культурні нашарування 
хіі—хііі ст., один поховальний комплекс 
XVII—XIX ст. некрополя церкви живона-
чальної трійці та об’єкт хіх ст. (рис. 2).

у ході науково-рятівних робіт за адре-
сою вул. Глибочицька, 73—79 закладено 
чотири шурфи загальною площею 24 м2 
та дві прирізки до них загальною площею 
27 м2. у шурфах нижче рівня будівельно-
го сміття хх ст. виявлені потужні культур-
ні нашарування ранньомодерного часу. 
Попередні спостереження за земляними 
роботами вздовж вул. Глибочицької не 
фіксували археологічних нашарувань у 
даному районі міста. історично тут знахо-
дився населений пункт відомий як Куд-
рявська слобідка чи «Биковщина» добре 
відомий з документів XVI—XVIII ст. Дана 
територія нанесена на карти міста 1695 
та 1750 рр. Відомо, що у першій половині 
XVII ст. Кудрявський млин і прилеглі те-
риторії належали до так званої Біскуп-
щини — власності біскупа Криштофа 
Казимірського (1599—1618 рр.). у другій 
половині XVII ст. Кудрявський млин ку-
пує київський війт іван «ян» Бикович 
(займав посаду у 1687—1699 рр.). В його 
власності також знаходились 29 дворів в 
околицях млина. Пізніше дана територія 

отримує назву на його честь — «Биковщина». 
у XVIII ст. дана територія підпорядковується 
Київському магістрату. ймовірно, Кудрявсь-
ка слобода займала територію, обмежену 
з півночі та північного заходу схилом гори 
щекавиці (нині знівельований кордон дано-
го схилу зафіксований в одному з шурфів), 

рис. 3. Загальний план археологічних досліджень за ад-
ресою вул. Мічуріна, 16 
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а з півдня та південного сходу — береговою 
лінією річки Глибочиці та невеликої запруди 
Кудрявського млина. на невеликій, вільній 
від інженерних мереж та стаціонарних спо-
руд ділянці, закладений розкоп загальною 
площею 87 м2. у розкопі виявлені три стра-
тиграфічні горизонти та шість заглиблених 
об’єктів, що за нумізматичними знахідками 
можуть бути датовані в межах другої поло-
вини XVII — початку XVIIі ст. Археологічні 
роботи на ділянці довелося припинити че-
рез високий рівень ґрунтових вод.

у результаті науково-рятівних робіт за 
адресою вул. Контрактова площа, 8 дослід-
жені культурні нашарування Подолу на ді-
лянці площею 400 м2, зафіксовані два хроно-
логічних горизонти XVIIі ст., досліджений 
21 об’єкт XVIIі—хіх ст.

у результаті проведених досліджень по 
вул. лаврська, 24 досліджені три траншеї 
загальною площею 143 м2. В їхніх межах за-
фіксовані чотири різночасові об’єкти (XIV—
хіх ст.), найцікавішими з яких виявилися за-
лишки житла XIV ст.

Під час досліджень по вул. лаврський про-
вулок, 17 закладені одна траншея та шість 
шурфів загальною площею 26 м2. роботи 
проводилися з метою локалізації фунда-
ментів пам’ятки архітектури — Провіантсь-
ких магазинів Києво-Печерської фортеці. В 

траншеї зафіксовані залишки підлоги про-
віантського магазину, а також перевідкла-
дені археологічні матеріали IX ст. до н. е. та 
XVIII ст. науково-рятівні роботи довели, що 
фундаменти магазинів були майже повніс-
тю знищені за радянських часів. Їхні рештки 
вдалося зафіксувати лише в шурфі 6.

у результаті рятівних досліджень по 
вул. лук’янівська, 46 досліджена площа 40 м2. 
Виявлено 17 поховань кладовища другої по-
ловини хіх ст. та господарську яму кінця 
XVIII — першої половини хіх ст.

науково-рятівні роботи за адресою вул. Мі-
чуріна, 16 складалися з розвідувального шур-
фування (загальна площа 7 м2) з подальшим 
закладенням стаціонарного розкопу площею 
50,5 м2, де вдалося зафіксувати 11 різночасо-
вих об’єктів XVII—хіX ст. та рештки цегляної 
викладки хVііі ст. (рис. 3). окрім комплексу 
першої половини хVііі ст., в межах дослід-
женої ділянки виявлені фрагменти кераміч-
ного посуду та серія крем’яних виробів не-
олітичної доби; фрагмент вінця керамічного 
посуду хV ст. та значну кількість фрагментів 
керамічного посуду хVіі ст. (рис. 4).

Протягом польового сезону 2020 р. спів-
робітниками ААе була обстежена 31 ділян-
ка, відведена під новобудови, результати 
науково-рятівних робіт суттєво доповнюють 
археологічну карту столиці.

рис. 4. Завал керамічного матеріалу XVII ст., виявлений під час археологічних досліджень за адресою вул. Мі-
чуріна, 16
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З огляду на розгорнуті в охоронній зоні 
пункту масштабні гідронамивні роботи, 
очолювана А. М. сухоносом група співробіт-
ників Північної експедиції іА нАн україни 
за участі та під керівництвом В. Г. івакіна 
розпочала розкопки поселення ходосівка-
снігурове, яке раніше перебувало частково 
у межах ходосівської сільської ради Киє-
во-святошинського р-ну, частково — на 
території Голосіївського р-ну м. Києва, а за 
нинішнім адміністративно-територіальним 
поділом повністю увійшло до складу остан-
нього.

Пам’ятка на піщаному підвищенні у за-
плаві Дніпра в ур. снігурове у нижній течії 
Віти / сіверки неподалік залізничної станції 
«Підгірці» відкрита Північною експедицією 
у 2007 р. в ході реалізації проєкту вивчення 
і охорони об’єктів ходосівського археологіч-
ного комплексу. тоді на поверхні пункту у 
межах свіжої оранки було виявлено фраг-
менти посуду періоду пізньої бронзи — ран-
нього заліза, зарубинецької культури (?) і 
козацької доби. До колекції взято керамічні 
уламки, фрагменти виробів із гутного скла, 
округлобоке, посудиноподібне і асиметрич-
но-біконічне керамічні пряслиця, уламок 
жорен і фрагменти точильних брусків з піс-
ковику. у 2008 р. у зв’язку з продовженням 
оранки на його поверхні пункт обстежено 
повторно, показові знахідки — уламки ліп-
ного і гончарного посуду та лицевої плас-
тини кахлі козацької доби з рельєфним 
рослинним орнаментом — було взято до 
колекції. Звернення до пам’ятки у 2012 р. зу-
мовлене активністю у її межах групи осіб з 
геодезичною апаратурою паралельно із зем-
ляними роботами в районі селищ в ур. Бере-
зове та Чумаків куток з використанням важ-
кої техніки. Викликані на пункт працівники 
Київського облцентру охорони і наукових 
досліджень пам’яток культурної спадщини 
в ході довгих суперечок «відводили вони цю 
землю чи не відводили» згоди не дійшли. Під 
час огляду селища у зруйнованому оранкою 
культурному шарі було підібрано фрагмент 
стінки ліпної посудини і залізний ніж.

у звітному сезоні через недоступність роз-
міщеного посеред закритих на карантин ко-
теджних містечок «Вітаград» і «Чумаків ку-
ток» селища ходосівка-рославське з одного 
боку та згадані інтенсивні земляні роботи в 
охоронній зоні названого багатошарового 

поселення з іншого, у місці найвищої кон-
центрації знахідок на поверхні останнього 
для конкретизації стратиграфічних та куль-
турно-хронологічних особливостей осеред-
ку було закладено розкоп площею 42 м2.

стаціонарним роботам передував огляд 
пам’ятки, у результаті якого встановлено, що 
поверхню пункту перестали пошкоджувати 
оранкою, припинили також здійснювати не-
санкціоноване добування піску із заходу від 
площі поширення підйомного матеріалу. 
натомість неабиякого розмаху набув пошук 
за допомогою відповідних приладів рухомих 
пам’яток археології і розпочалися згадані 
земляні роботи в охоронній зоні поселення. 
на поверхні пункту зібрано значну кількість 
уламків ліпного посуду доби бронзи — ран-
нього заліза та гончарного XVII—XVIII ст., 
фрагменти двох розтиральників і залізного 
серпа (рис. 1: 1, 4, 6; 2: 3—5, 7, 8, 10—13, 16—20). 
Гончарна кераміка траплялась переважно на 
обмеженій площі у найвищій точці пагорба, 

В. Івакін, І. Готун, А. Сухонос, М. Гунь, О. Казимір 

поЧаток стаціонарниХ робіт 	
на селиЩі ХоДосіВка-снігуроВе 

рис. 1. індивідуальні знахідки з поселення: 1 — фраг-
мент залізного серпа; 2, 3 — уламки залізних виробів; 
5 — частина прикраси з кольорового металу; 4, 6, 7 — 
фрагменти кам’яних розтиральників (1, 2, 4, 6 — з по-

верхні пам’ятки, 3, 5, 7 — з культурного шару) 
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тоді як ліпна займала значно більший ареал 
і зустрічалась як на схилах та терасі, так і в 
низовинних ділянках. Зібрано підйомний 
матеріал і на південно-західному, протилеж-
ному, боці русла, що огинає селище.

у результаті робіт простежено, що пред-
ставлений у цій частині пункту переважно 
однорідним темно-сірим супіском культур-
ний шар мав потужність 0,5—0,6 м. Верхня 
його частина гумусована, до глибини 0,25—
0,3 м перевідкладена оранкою, нижче пласти 
вціліли неушкодженими. Материк — білий 
річковий пісок. у горішній частині культур-
них нашарувань, до глибини 0,25—0,35 м 
переважають знахідки XVII—XVIII ст., пред-
ставлені переважно фрагментами кружаль-
ного посуду, частина прикрашена опискою, 
декорована защипами по вінцю, окремі — зі 
слідами поливи, до цього ж часу відносяться 
уламки скляного посуду, віконниць, зібра-
но також остеологічний матеріал, кілька 
шматків цегли, печину, уламки бронзової 
прикраси та двох залізних виробів, а також 
ліпну кераміку різної культурно-хроноло-
гічної належності (рис. 1: 2, 3, 5; 2: 1, 2, 6, 9, 14, 
15, 21—26; 3: 4, 15, 16, 23, 25; 4: 1—5, 7—13, 15, 
17—27; 29—31; 34—39; 41, 43, 45—51). щіль-
ність знахідок становила близько 100 улам-

ків посуду XVII—XVIII ст. на квадрат 2 × 2 м2. 
співвідношення кількості матеріалу цього 
періоду до числа фрагментів ліпного посу-
ду доби бронзи — раннього заліза у верхніх 
шарах становить біля 1 : 10. Попри наявність 
виразного горизонту XVII—XVIII ст., у межах 
розкопу досліджено лише одну невеликих 
розмірів яму, яку можна віднести до цього 
часу.

об’єкт 6 за концентрацією знахідок і тем-
ним заповненням умовно читався ще у шарі, 
та остаточно зафіксувати межі заглибле-
ної частини споруди вдалось лише на рівні 
передматерикового світлого супіску. яма 
розмірами 0,5 × 0,8 м неправильна у плані, 
на 0,3 м заглиблена у материк. Заповнена 
темно-сірим та сіро-жовтим суглинком, що 
містив уламки гончарної кераміки, кілька 
шматків цегли, вуглинки та печину.

сегмент ще однієї споруди більшого роз-
міру виявлено біля бровки. це темно-сіра 
супіщана пляма розмірами 1,6 × 0,6 м, за-
фіксована у межах розкопу лише частково, 
з продовженням у північному і західному 
напрямках. З огляду на значні розміри, ос-
таточне дослідження об’єкта відкладено на 
перспективу. За матеріалом над заповнен-
ням та із зачистки плями означену будівлю 

рис. 2. Масовий матеріал з поверхні та 
культурного шару осередку: 1—16 — ліп-

ний посуд; 17—26 — гончарний посуд
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попередньо також можна віднести до XVII—
XVIII ст., а особливості ділянки вказують на 
можливість знищення залишків легких на-
земних споруд багаторічною оранкою.

З глибини 0,25—0,35 м і до материка куль-
турні нашарування містили значно менше 
знахідок гончарного посуду, натомість по-
мітно зростало число уламків кераміки I тис. 
(?), і підгірцівсько-милоградської культури та 
інших періодів доби палеометалів. Частина 
з них, як і низка виявлених стратиграфічно 
вище, декорована розчосами, окремі оздоб-

лені пальцевими вдавленнями, нігтьовими 
відбитками, трапились уламки стінок з про-
колами та наліпними валиками. Відзначена 
одиничність крем’яних знахідок у нашару-
ваннях. тим цікавішою виявилась фіксація 
ще одного уламка кам’яного розтиральника 
(рис. 1: 7; 3: 1—3, 5—14, 17—22, 24; 4: 6, 14, 16, 
28, 32, 33, 40, 42, 44).

у ході робіт у межах розкопу досліджено 
10 об’єктів, репрезентованих невеликими 
ямами круглої та неправильно-круглої, пі-
довальної у плані форми, діаметром 0,5—

рис. 3. Фрагменти ліпного посуду 
з нашарувань селища: 1, 2, 5—14, 
17—22, 24 — пласти над рівнем фік-
сації об’єктів; 3, 15, 16, 23 — частини 
посудин; 25 — шматок крем’яної 

пластини з орного шару 
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рис. 4. Матеріали козацької доби з культурних нашарувань: 1—5, 7—13, 15, 17—27, 29—31, 34—39, 41, 43, 45, 
46 — уламки кружального посуду; 47, 48 — скляні денця посудин; 49, 50 — віконниці; 51 — шматок кременя з 

орного шару; 6, 14, 16, 28, 32, 33, 40, 42, 44 — уламки гончарного посуду з пластів над рівнем фіксації об’єктів 

рис. 5. розкоп на селищі ходосівка-снігурове на етапі фіксації плям заповнення об’єктів та після вибирання 
їхніх заглиблених частин 
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1,55 м. Всі вони зафіксовані у світло-сірому 
передматериковому шарі. Крім охарактери-
зованого об’єкта 6, решта дев’ять, з огляду на 
рівень виявлення, а також особливості запов-
нення і зібраного в них матеріалу, відносять-
ся до доби палеометалів (рис. 5).

об’єкт 1 — яма розміром 0,9 × 0,6 м, на 
0,32 м заглиблена у материк. Заповнена тем-
но-сірим та сіро-жовтим супіском без вклю-
чень. об’єкт 2 — підовальної форми яма 
розмірами 1,3 × 1,55 м, заглиблена у материк 
на 0,3 м. Заповнена темно-сірим супіском, мі-
шаним з материковим піском. Заповнення 
об’єкта містило три фрагменти ліпного посу-

ду. у шарі над плямою споруди на глибині 
0,25—0,3 м зафіксований неповний розвал ліп-
ного горщика (рис. 6: 1). об’єкт 3 — овальна в 
плані яма розмірами 1,1 × 0,8 м, заглиблена у 
материк на 0,18 м. як і попередня, заповнена 
мішаним з материковим піском темно-сірим 
супіском. утримувала 1 фрагмент ліпної посу-
дини з ремонтним отвором. об’єкт 4 — запов-
нена сірим та сіро-жовтим мішаним супіском 
з включенням вуглинок заглиблена на 0,3 м у 
материк овальна яма розмірами 1,0 × 1,2 м без 
археологічного матеріалу. об’єкт 5 — кругла 
яма діаметром 0,9 м, заглиблена у материк на 
0,34 м. у її дні біля стінки розчищено стовпову 

рис. 6. неповні розвали 
ліпних посудин з куль-
турного шару над заглиб-
леними частинами: 1 — 

об’єкт 2; 2 — об’єкт 8 
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яму 0,08 м завглибшки. Заповнений темно-сі-
рим та сіро-жовтим мішаним супіском об’єкт 
утримував нечисленні уламки ліпної кера-
міки (рис. 7), печину, вуглинки. об’єкт 7 — 
яма овальної форми, розмірами 0,9 × 0,7 м, 
заглиблена у материк на 0,25 м. Заповнена 
сіро-коричневим та сіро-жовтим супіском без 
включень. об’єкт 8 — заглиблена у материк 
на 0,14 м, заповнена темно-сірим супіском, 
мішаним з жовтим піском з включенням дріб-
них вуглинок, яма діаметром 0,65—0,75 м без 
археологічних знахідок. у шарі над об’єктом 
на глибині 0,4—0,45 м зафіксовано розвал 
глибокої ліпної миски на кільцевому піддоні 
(рис. 6: 2). об’єкт 9 — на 0,35 м заглиблена у 
материк кругла яма діаметром 1,15—1,25 м. із 
заходу біля неї розчищені дві стовпові ями діа-
метром 0,3 м і завглибшки 0,2 та 0,26 м. Запов-

нення споруди складене однорідним супіском 
сірого кольору з включенням вуглинок, під 
яким залягав сіро-жовтий плямистий супісок, 
що змінював забарвлення на сіро-коричневий 
біля дна і містив 4 дрібні фрагменти ліпного 
посуду. об’єкт 10 — кругла яма, діаметром 
близько 0,9 м, заглиблена у материк на 0,43 м, 
заповнена на всю глибину однорідним сірим 
супіском. Майже по центру її дна розчищено 
стовпову яму діаметром 0,15 м, завглибшки 
0,1 м. Знахідок у своєму заповненні об’єкт не 
містив.

ще один об’єкт зафіксований біля пів-
денної бровки, у межі розкопу він потрапив 
на 0,2 м за простеженої довжині 2,8 м. як і у 
випадку з частково оконтуреною спорудою 
козацької доби, дослідження цієї будівлі від-
кладене на майбутнє.

рис. 7. уламки верхніх частин та вінець ліпних горщиків із заповнення об’єкта 5

Багаторічний польовий досвід неоднора-
зово демонстрував, що навіть у тих регіонах, 
які вважаються добре дослідженими, завжди 
є місце новим відкриттям. це довели робо-
ти Північної експедиції іА нАн україни 
між Гребенями та ржищевим та на території 
ходосівського археологічного комплексу, де 
відзначається зростання площ відомих пун-
ктів, виявляються нові горизонти у їхньому 
складі, відкриваються невідомі раніше осе-
редки. у цьому відношенні не став винят-
ком і звітний сезон: на території зі сходу від 
с. ходосівка. Вивчення її започаткував ще 
л. П. Добровольський у перші десятиріччя 
XX ст. і ці терени перебували в полі зору на-
уковців. тут між Вітою литовською (Чапаєв-
кою) та романковим неодноразово працював 
Д. я. телєгін та інші, басейн р. Віти / сіверки 

обстежували В. о. Петрашенко та В. К. Козю-
ба (результати їх пошуків презентовані окре-
мим виданням), а згодом лише між корінним 
берегом Дніпра та угіддями національний 
природний парк «Голосіївський» Північна 
експедиція впродовж одного сезону відкрила 
різночасові поселення в урочищах рославсь-
ке, Березове, снігурове, Високе, Ґресів острів, 
Чумаків куток) виявлене селище, згадки сто-
совно якого в літературі відсутні.

Пам’ятка розташована у ходосівському уро-
чищі Шапарня, яке станом на поточний рік 
перебуває у складі Голосіївського р-ну м. Киє-
ва у межах нПП «Голосіївський». Її вдалось ви-
явити, незважаючи на неодноразове відвідан-
ня цієї території В. К. Козюбою, який оглядав 
описаний М. П. Кучерою відрізок змійового 
валу та відкриті Північною експедицією посе-

В. Івакін, І. Готун, А. Сухонос, О. Казимір, М. Гунь, Т. Лозниця 

ХоДосіВка-ШапарнЯ — ноВе ДаВньоруське селиЩе 
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лення ходосівка-снігурове і ходосівка-Чумаків 
куток, а також фіксував підйомний матеріал 
південніше Чапаєвки. Пункт розміщений на 
відстані близько 1 км від поселення ходосів-
ка-рославське і, з огляду на зібраний на його 
поверхні матеріал, певний час функціонував 
синхронно з названим.

осередок обстежила група працівників 
Північної експедиції очолювана А. М. су-
хоносом за участі й під керівництвом 
В. Г. івакіна і за сприяння краєзнавця з хо-
досівки співробітника нПП «Голосіївський» 
В. В. Моторного 1. З огляду на природоохо-

1. Принагідно автори висловлюють щиру вдячність 
Віктору Васильовичу за багаторічну плідну спів-
працю.

ронний статус об’єкта проведені роботи по-
лягали у збиранні на його площі підйомного 
матеріалу і фіксації приблизних меж поши-
рення останнього.

Поселення локалізується на підвищенні 
правого берега одного з рукавів р. Віти / сі-
верки у заболоченому пониззі останньої при-
близно за 450 м на північний захід від озера 
Шапарня і за 400 м на північний схід від міс-
ця зведення котеджного містечка «Вітаград», 
по ньому прокладено меридіонально спря-
мовану ґрунтову дорогу через густий листя-
ний ліс з підліском. умови лісу, відповідно, 
зумовили лише приблизне окреслення меж 
вказаної поселенської структури.

Поширення підйомного матеріалу просте-
жене на площі не менше 4 га, знахідки з різ-

Знахідки з поверхні селища: 1—30 — профілі вінець давньоруського кружального посуду; 31—34 — фрагменти 
гончарних ручки і стінок доби Київської русі; 35, 36 — уламки стінок візантійських амфор; 37—42 — фрагмен-

ти стінок ліпних горщиків часів палеометалів; 43 — частина точильного бруска
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ною інтенсивністю трапляються впродовж 
приблизно 200 м: від берега рукава Віти / 
сіверки на заході до лісової просіки на сході; 
з півночі на південь паралельно руслу вони 
фіксуються на такій самій відстані. най-
більша концентрація знахідок простежена 
вздовж берега, тут їх виявлено близько двох 
третин і траплялись вони суцільною площею 
без інтервалів. Далі від русла концентрація 
підйомного матеріалу помітно зменшуєть-
ся. не виключено, що культурний шар міг 
займати не суцільну площу, а залягати пля-
мами. на ймовірність цього опосередковано 
вказує наявність всередині пункту окремих 
ділянок, де на поверхні матеріалу не вияв-
лено. уточнення цього припущення можна 
буде здійснити після шурфування площі по-
селення.

на поверхні пам’ятки вдалось зібрати чис-
ленні крупні та дрібні фрагменти денець, 
вінець, стінок гончарного посуду, іноді з 
орнаментом або вкритих поливою, остео-
логічний матеріал, шматки печини, до ін-
дивідуальних знахідок віднесено точильний 
брусок із дрібнозернистого пісковику (рису-
нок). особливості моделювання верхнього 
краю вінець вказують на побутування ви-
робів у межах XI—XIII ст. з переважанням 
кераміки, датованої XII—XIII ст. Приверта-
ють увагу уламок стінки з шаром смолистої 
речовини на внутрішній поверхні, частина 
ручки з відбитком тканини і фрагмент стін-
ки з заглибленнями у місці кріплення ручки, 
прокресленими на поверхні виробу до випа-
лу посудини (цей, застосований з метою кра-
щого з’єднання частин посудини прийом, 
свого часу був простежений у місці кріплен-

ня вушок на стінці одного з глеків на селищі 
Автуничі). Біля берега струмка виявлено три 
відносно крупні уламки стінок візантійських 
амфор. Кілька фрагментів ліпного посуду з 
обстеженого осередку засвідчують існуван-
ня в структурі пам’ятки горизонту періоду 
палеометалів.

Попри майже непролазні хащі на всій ог-
лянутій території пам’ятки зафіксовані як 
відносно давні, так і свіжі численні переваж-
но незагорнуті ями скарбошукачів. Вони 
відносно невеликі, біля кількох знайдене 
вилучене з товщі нашарувань і залишене 
поруч металеве сміття XX ст., що вказує на 
практику пошуку з використанням метало-
детекторів.

Простежений культурний шар мав по-
тужність 0,6 м і починався одразу під шаром 
листя. Ґрунт супіщаний, щільно прониза-
ний коріннями. Материк складений білим 
суглинком з вкрапленнями озалізнень. При 
зачистці траплялась дрібна кераміка та вуг-
линки (рисунок). Приблизно така сама (0,6—
0,65 м) потужність нашарувань з материком 
у вигляді білого суглинку фіксувалась і у 
місці повалених дерев з вивернутим корін-
ням. на деяких із них на промитих дощами 
ділянках помітна значна кількість дрібних 
уламків кераміки й кісток, шматочків печи-
ни та обпаленої глиняної обмазки.

З’ясуванню ролі й місця обстеженого осе-
редку у селітебній зоні південних передмість 
столиці ще попереду, а першочерговим за-
вданням стосовно цього поселення вбачається 
вживання заходів для припинення подальшо-
го нелегального вилучення рухомих археоло-
гічних пам’яток з його культурного шару.

співробітники старокиївської та Архітек-
турно-археологічної експедицій іА нАн ук-
раїни провели на земельній ділянці за адресою: 
перетин вул. стрілецької та пров. Георгіївсь-
кого, 9/11 у Шевченківському р-ні м. Києва, 
поруч з національним заповідником «софія 
Київська» перший етап досліджень (рис. 1: і). 
Загальна площа розкопу склала 400 м2.

Культурний шар на ділянці розкопу був 
майже відсутній — знищений пізніми пере-

копами, в яких траплялися поодинокі знахід-
ки давньоруського та пізньосередньовічного 
часів, а також підвалом колишнього будин-
ку хіх ст. (мешкав відомий український 
художник-графік Г. і. нарбут), сміттєвими 
ямами початку-середини хх ст., сучасними 
комунікаціями та ін. Частково він зберігся в 
південно-західній частині ділянки розкопу 
у вигляді однорідного темно-коричневого 
заповнення, потужністю від 0,15 до 0,50 м, 

В. Івакін, А. Козловський, В. Баранов, В. Крижановський 

ДаВньоруська ЗабуДоВа на роЗі 	
вул. стрілецької та пров. георгіїВського 



рис. 1. Дослідження на розі вул. стрілецької та пров. Георгіївського: і — місцерозташування ділянки розкопу; 
іі — загальний план-схема розкопу 2020 р.; ііі — речі із заповнення рову 
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рис. 2. Дослідження на розі вул. стрілецької та пров. Георгіївського: і — об’єкт 8 (1—36 — речі із заповнення); 
іі — об’єкт 30; ііі — стратиграфічний розріз південної частини об’єкта 30 (37—60 — речі із заповнення)
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де фіксувалася незначна кількість дрібних 
фрагментів давньоруської кераміки, уламків 
плінфи та шматків цем’янкового розчину. 
Верхні мішані земляні прошарки, заповнені 
грубим будівельним та побутовим сміттям, 
у різних частинах ділянки розкопу заля-
гали на глибину від 1,07 до 2,91 м від рівня 
сучасної денної поверхні, тому були зняті 
екскаватором. Під ними на рівні материка, 
загалом, знайдено та досліджено 62 об’єкти 
різноманітного призначення і одне похован-
ня XVII ст. (?) (рис. 1: іі).

Під час розкопок виявлено 38 об’єктів дав-
ньоруського часу (№ 1, 4, 5, 7, 8, 11, 14—16, 
18—22, 25 (?), 26—32, 36, 38—47, 51—54, 57, 59—
60, 62), датованих хіі — першою половиною 
хііі ст. найцікавіші з них описані нижче.

Об’єкт 1 — фрагмент господарчої ями, що 
знаходився у північно-західній частині ділян-
ки розкопу і мав напівкруглу форму (перері-
зано об’єктом 5). розміри розкритої частини 
об’єкта 1: 1,02 × 0,50 м, глибина — 1,49 м (тут 
і надалі у тексті глибини вказані від рівня 
сучасної денної поверхні). його заповнення 
складалося з темно-сірого однорідного ґрун-
ту. тут виявлено невелику кількість керамі-
ки та речей давньоруського часу.

Об’єкти 5, 7, 32, 36, 38 — складові одного 
великого об’єкта: рову, видовженого з пів-
ночі на південь, із невеликим відхиленням 
на схід, що проходить майже паралельно 
західній стінці розкопу, частково виходячи 
за її межі. Довжина розкритої ділянки рову 
складала 20,35 м, ширина від 0,60 до 1,15 м, 
глибина від 1,40 до 1,60 м. на дні рову, по 
всій його довжині, фіксувалося два ряди 
стовпових ямок та, подекуди, пласкі відбит-
ки дерев’яних дощок. його заповнення скла-
далося з сірого, подекуди, сіро-коричневого 
однорідного ґрунту. тут виявлено керамі-
ку (рис. 1: ііі: 1—12) та речі давньоруського 
часу (рис. 1: ііі: 13), серед яких: залізні цвя-
хи, фрагменти скляних браслетів і стінок 
скляних виробів, мідні / бронзові ґудзики 
(рис. 1: ііі: 14—15), свинцева товарна пломба 
(?) (рис. 1: ііі: 16), шматки печини тощо.

судячи з конструктивних особливостей 
і заповнення можна припустити, що даний 
рів був частиною масивного паркану (?) ук-
ріпленої садиби хіі—хііі ст.

Об’єкт 8 знаходився у західній частині ді-
лянки розкопу, мав неправильну, видовже-
ну по осі північ—південь форму. розміри 
об’єкта: 5,9 (по осі північ—південь) × 5,45 (по 
осі захід—схід) м, глибина — 1,42 м. на дні 
об’єкта 8 знаходилось чотири ями, одна з 
яких (яма 3) — найбільша і найглибша (діа-
метр 2,32; глибина — 2,67 м). також, тут зна-
ходилося два неглибоких ровика (ровики 1 і 
2) невідомого призначення. ровик 1 простя-
гався з півночі на південь, виходячи за межі 

об’єкта 8 і тягнучись паралельно об’єктам 5, 
7, 32, 36, 38. ровик 2 тягнувся із заходу на схід 
і був перерізаний пізньосередньовічним 
об’єктом 23 (рис. 2: і). слід зазначити, що у 
заповнення ями 3 врізалося пізнє поховання 
(поховання 1). Заповнення об’єкта складало-
ся з неоднорідного мішаного темно-сірого, 
сірого, горілого сірого та темно-коричневого 
ґрунту. у верхній частині ями 3, під кістяком 
поховання 1 фіксувався завал печини.

у заповненні об’єкта 8 виявлено дуже ве-
лику кількість кераміки та речей хіі—хііі ст., 
серед яких: кам’яний натільний хрестик 
(рис. 2: 1), фрагменти давньоруських скля-
них виробів (посуду, браслетів, кілець), 
шматки різнокольорової смальти, три піро-
філітових прясла. Залізні вироби представ-
лені ножами (рис. 2: 9), застібками (рис. 2: 
8), інструментом (?), цвяхами, пластинами, 
прутками тощо; вироби зі свинцю — двома 
актовими вислими печатками (рис. 2: 2, 3) та 
двома товарними пломбами (?) (рис. 2: 4, 5) 
і шматками / оплавками металу. також, тут 
знайдено мідні / бронзові: ґудзики (рис. 2: 
7), пластинки і фрагмент браслета (рис. 2: 6). 
окрім того, у заповненні об’єкта 8 виявлено 
шматки цем’янкового розчину з відбитками 
плінфи, фрагменти фресок, уламки камін-
ня, шматки печини та фрагмент кам’яного 
жорна.

судячи з конструктивних особливостей — 
наявності стовпових ям, що фіксувалися по-
руч з об’єктом (?) (об’єкти 14, 15, 18/20, 28), 
ям для припасів і розвалу печі, яка могла 
завалитися з другого поверху та заповнення 
можна припустити, що об’єкт 8 являв собою 
підкліт двоповерхового (?) житла.

Об’єкт 11 — частина будівлі, що знаходи-
лась у центральній частині ділянки розкопу, 
на схід від об’єкта 8, мала прямокутну, видов-
жену по осі: північ—південь форму. розміри 
об’єкта 11: 3,10 (по осі: північ—південь) × 
≈2,30 (по осі: захід—схід) м, глибина — 1,16 м. 
Біля південно-західного кута виявлено стов-
пову ямку. його заповнення складалося з од-
норідного сірого ґрунту з вкрапленнями та 
тонкими прошарками вуглинок і печини, а 
біля східної стінки фіксувався розвал печини 
округлої форми (рештки вогнища?). тут ви-
явлено незначну кількість кераміки (рис. 2: 
10—26), фрагменти полив’яних плиток під-
логи й інші матеріали давньоруського часу 
(рис. 2: 32, 33), з-поміж яких: залізні цвяхи та 
їхні фрагменти, частина залізної дужки відра 
(?), шматки різнокольорової смальти (рис. 2: 
27—29), дрібні фрагменти скляних стінок 
давньоруських посудин (рис. 2: 30, 31), дві 
намистини зі скляної пасти (рис. 2: 34—35), 
пірофілітове прясло (рис. 2: 36) та ін.

Об’єкти 14, 15, 18—20, 26—29, 31, 40—47, 
52—54, 59, 60: круглі ями (можливо, стовпові), 
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що зосередилися у центральній і південній 
частинах ділянки розкопу. Їхній діаметр ко-
ливався від 0,25 до 0,80 м, а глибина — від 
1,05 до 1,23 м. Виключення складав об’єкт 31, 
що являв собою видовжену в плані овальну 
яму із золистим заповненням, яка звужува-
лася ближче до дна і мала розміри: 1,56 × 
1,05 м. Визначити їхнє функціональне при-
значення досить складно, оскільки більшість 
з них знаходиться поряд з об’єктами 8, 11 і 
25, тож могли належати до одного з них чи 
утворювати певну самостійну наземну конс-
трукцію так, як у загальному розташуванні 
ям прослідковується певна рядність.

Заповнення цих ям було дуже подібне 
між собою і складалося з однорідного сірого, 
сіро-коричневого чи коричневого ґрунту, в 
якому фіксувалися поодинокі давньоруські 
знахідки — дрібні фрагменти вінець і стінок 
керамічних посудин, фрагменти плінфи, 
цем’янкового розчину, уламки пірофіліту 
тощо. Зважаючи на це, дані об’єкти слід да-
тувати хіі—хііі ст. (?).

Об’єкт 16 — господарча яма, що знаходи-
лася у південній частині ділянки розкопу, 
на південь від об’єкта 8, мала округлу фор-
му, діаметром: 0,98 м, глибиною — 1,64 м. Її 
заповнення складалося з сіро-коричневого 
ґрунту, а ближче до дна зафіксовано проша-
рок попелу. тут виявлено невелику кількість 
артефактів давньоруського часу.

Об’єкт 30 знаходився у південній частині 
ділянки розкопу, примикаючи до півден-

ної стінки розкопу, мав підпрямокутну, ви-
довжену по осі захід—схід форму (південна 
частина об’єкта виходила за межі розкопу). 
розміри розкритої частини об’єкта 30: 3,40 × 
2,55 м, глибина — 1,89 м. на дні об’єкта (по 
центру) знаходилась велика яма. у південно-
західну частину об’єкта 30 врізалась частина 
пізньосередньовічного об’єкта 37, а у пів-
денно-східну — давньоруського об’єкта 62 
(рис. 2: іі). його заповнення складалося з не-
однорідного мішаного темно-сірого, сірого, 
горілого сірого та темно-коричневого ґрун-
ту (рис. 2: ііі); у верхній частині фіксувалася 
горіла пляма із золи й печини, що на 2/3 за-
повнювала центральну яму об’єкта.

у заповненні об’єкта 30 виявлено дуже 
велику кількість кераміки (рис. 2: 37—42, 
44), битої плінфи, фрагментів полив’яної 
плитки підлоги (рис. 2: 54—56), шматків різ-
нокольорової смальти, фрагментів фресок, 
скляних посудин (рис. 2: 45—48) та інших 
давньоруських матеріалів (рис. 2: 43, 49—53, 
57—60).

судячи з конструктивних особливостей і 
заповнення можна припустити, що об’єкт 30 
був частиною господарчої (?) споруди хіі—
хііі ст.

отже, на території дослідженої у 2020 р. 
ділянки розкопу зафіксовано досить щільну 
забудову, а саме: комплекс житлових, госпо-
дарчих будівель і ям що, можливо, входили 
до складу давньоруської садиби, оточеної 
міцною огорожею.

Під час археологічних досліджень на пе-
ретині вул. стрілецької та пров. Георгіївсь-
кого, 9/11 у Шевченківському р-ні м. Київ, 
окрім значної кількості давньоруських, було 
знайдено 14 житлових і господарчих об’єктів 
пізньосередньовічного часу (№ 2, 6, 9, 13, 17, 
23, 24, 33, 37, 48—50, 55, 56, 58), датованих се-
рединою XVII—XVIII ст. (рис. 1: і). серед них 
виявлено кілька досить цікавих споруд.

Об’єкт 2 знаходився у північно-західній 
частині ділянки розкопу, на південний схід 
від об’єкта 1, мав прямокутну, витягнуту 
з півночі на південь форму, орієнтований 
стінками по сторонам світу. розміри об’єкта 

2: 4,45 × 3,85 м, глибина — 2,48 м (тут і далі 
в тексті глибини вказані від рівня сучасної 
денної поверхні). За своєю конструкцією да-
ний об’єкт нагадував підвальне приміщення 
будівлі. уздовж західної стінки фіксувався 
ряд різних за розміром ям. на підлозі об’єкта 
(у північній частині) зафіксовано прямокут-
ну конструкцію, вздовж стінок якої йшли 
канавки — заглиблення від горизонтально 
поставлених колод, а по кутах і посередині 
стінок знаходилися стовпові ями. З півночі 
до даної конструкції примикало прямокутне 
заглиблення (рис. 1: іі). Шарувате заповнен-
ня об’єкта складалося з прошарків темно-

В. Івакін, А. Козловський, В. Баранов, В. Крижановський 

міська ЗабуДоВа XVII—XVIII ст. на роЗі 	
вул. стрілецької та пров. георгіїВського 
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рис. 1. Дослідження на розі вул. стрілецької та пров. Георгіївського: і — загальний вигляд ділянки розкопу; 
іі — об’єкт 2; ііі — стратиграфічний розріз південної частини об’єкта 2 (1—34 — речі із заповнення); IV — 

об’єкт 6 (35—46 — речі із заповнення) 
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рис. 2. Дослідження на розі вул. стрілецької та пров. Георгіївського: і — об’єкт 13; іі — ніша в об’єкті 13 (1—31 — 
речі із заповнення об’єкта 13); ііі — об’єкт 24; IV — ніша в об’єкті 24 (32—51 — речі із заповнення об’єкта 24)
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сірого, сірого, темно-коричневого, чорного 
ґрунту (рис. 1: ііі); у південній частині зафік-
совано масивний розвал печини з рештками 
битих кахлів.

у заповненні об’єкта 2 виявлено значну 
кількість кераміки (рис. 1: 1—19) та речей 
пізньосередньовічного часу (рис. 1: 26—27), 
серед яких: фрагменти залізних виробів, за-
лізні цвяхи, шматки залізного дроту, мідні 
монети (рис. 1: 32—34), мідні / бронзові ґуд-
зики (рис. 1: 20—22) та пластинки(рис. 1: 23), 
свинцева куля (рис. 1: 24) і шматки свинцю / 
олова (рис. 1: 28—31). також, тут знайдено 
фрагменти скляних виробів (рис. 1: 25), об-
роблені кістки тварин, точильний брусок, та 
фрагменти пічних кахлів.

судячи з конструктивних особливостей — 
наявності стовпових ям, розвалу печі, що 
могла завалитися з другого поверху, а також 
заповнення можна припустити, що об’єкт 2 
являв собою підвал двоповерхової (?) будів-
лі.

Об’єкт 6 знаходився у північно-захід-
ній частині ділянки розкопу, на захід від 
об’єкта 2, мав квадратну форму, орієнто-
ваний стінками по сторонам світу. Вдалося 
зафіксувати лише кут споруди, більша час-
тина якої виходила за межі розкопу. розмі-
ри розкритої частини об’єкта 6: 1,30 × 1,30 м, 
глибина — 2,68 м. у кутку знаходилася 
стовпова яма а, примикаючи до південної 
стінки — яма більшого розміру (рис. 1: IV). 
Шарувате заповнення об’єкта складалося з 
прошарків темно-сірого, сірого, темно-ко-
ричневого, чорного ґрунту. це заповнення 
було аналогічним до заповнення об’єкта 2. 
тут, аналогічно до заповнення об’єкта 2, ви-
явлено значну кількість пізньосередньовіч-
них артефактів (рис. 1: 45—46), серед яких: 
фрагменти залізних виробів (рис. 1: 35—39), 
мідна монета (рис. 1: 40), намистини зі скля-
ної пасти (рис. 1: 41—43), оброблений твари-
нячий ріг (рис. 1: 44) та фрагменти пічних 
кахлів.

судячи з конструктивних особливос-
тей та заповнення можна припустити, що 
об’єкт 6 — частина будівлі XVII—XVIIі ст.

Об’єкт 9 — частина господарчої ями, 
що знаходилась у західній частині ділян-
ки розкопу, на південний схід від об’єкта 2 
і була впущена у давньоруське заповнення 
об’єкта 8. точну форму та розміри даного 
об’єкта встановити не вдалося: розміри роз-
критої частини об’єкта 9 складали ≈2 × 1,50 м, 
глибина — ≈1,37 м. його заповнення склада-
лося з темно-сірого ґрунту. тут, аналогічно 
до заповнення об’єктів 2 та 6, виявлено знач-
ну кількість пізньосередньовічної кераміки і 
речей, серед яких: фрагменти скляного по-
суду, залізних виробів (ножа, цвяхів тощо), 
мідний / бронзовий ґудзик, мідна пластин-

ка з двома отворами, а також пиляні кістки 
тварин.

Об’єкт 13 знаходився у центральній час-
тині ділянки розкопу, на схід від об’єкта 8, 
мав підквадратну форму, орієнтований стін-
ками по сторонам світу. розміри: 3,35 × 3,05 м, 
глибина — 2,16 м. За своєю конструкцією да-
ний об’єкт нагадував підвальне приміщення 
наземної будівлі. Вздовж його стінок фіксу-
валися заглиблення, схожі на стовпові ямки. 
на підлозі об’єкта було виявлено кілька 
фрагментів трухлявих дерев’яних дощок, 
що лежали на тонкому прошарку заповнен-
ня, а не на материку (рис. 2: і). ймовірно — 
це рештки дерев’яних конструкцій будівлі, 
що завалили підвал (?). Звертає на себе ува-
гу цікава ніша, заглиблена у західну стінку 
об’єкта 13 на рівні його підлоги (рис. 2: іі). 
на дні ніші знаходилась округла горіла пля-
ма — сліди від вогнища (?), але склепіння 
ніші не мало слідів кіптяви. тож, імовірно, 
тут використовували не відкрите вогнище, а 
щось на зразок тліючих дерев’яних колод / 
вуглинок, перемежовуючи їх з розжареним 
камінням тощо. Даний пристрій цілком міг 
використовуватися для обігріву приміщення 
підвалу та, судячи з наявних слідів прокалу 
ґрунту, використовувався мало. Шарувате 
заповнення об’єкта складалося з прошарків 
темно-сірого, сірого, темно-коричневого, 
чорного ґрунту різної товщини.

у заповненні об’єкта 13 виявлено значну 
кількість кераміки (рис. 2: 1—14), фрагментів 
скляних виробів (рис. 2: 20—31), інших ре-
чей пізньосередньовічного часу, серед яких: 
фрагменти залізних виробів (цвяхи, прут-
ки, голка та маленький ключик). Мідні / 
бронзові вироби представлені кількома ґуд-
зиками (рис. 2: 15—16) і наперстком (рис. 2: 
18), оплавленою пластинкою та ін. також, 
тут знайдено конічний свинцевий грузок 
(рис. 2: 17), кілька шматків олова / свинцю, 
фрагмент (ланку) жіночого намиста і пиляні 
кістки тварин (рис. 2: 19).

судячи з конструктивних особливостей — 
наявності стовпових ям (?) і завалених дощок 
(?), наявності опалювального пристрою (ніші 
з вогнищем), а також заповнення можна при-
пустити, що об’єкт 13 був підвалом будівлі 
XVII—XVIIі ст.

Об’єкт 24 знаходився у південно-західній 
частині ділянки розкопу, на південь від дав-
ньоруського об’єкта 16, мав підквадратну 
форму, орієнтований стінками по сторонам 
світу і примикав до західної стінки розкопу. 
розміри: 3,35 × 3,05 м, глибина — 2,16 м. За 
своєю конструкцією даний об’єкт, аналогіч-
но до об’єкта 13, також нагадував підвальне 
приміщення наземної будівлі. уздовж його 
стінок фіксувалися заглиблення, схожі на 
стовпові ямки. З південно-східного кута до 
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об’єкта примикало видовжене заглиблення, 
яке у стінці основної споруди закінчувалося 
полицею-сходинкою (?) (рис. 2: ііі). Можли-
во, це був вхід до підвалу (?). у цій частині 
об’єкта також було зафіксовано завал печі (?), 
що складався зі щільного шару печини, пере-
мішаного з битими кахлями та цеглою. схо-
же, що тут, аналогічно до завалу в об’єкті 2, 
піч також могла впасти з верхнього поверху 
в підвал. на підлозі об’єкта було виявлено 
кілька фрагментів трухлявих дерев’яних 
дощок, що лежали на тонкому прошарку за-
повнення, а не на материку. ймовірно — це 
рештки дерев’яних конструкцій будівлі що, 
аналогічно до ситуації в об’єкті 13, також за-
валили підвал (?). цікавим є те, що тут, так 
само, як і в конструкції об’єкта 13, присут-
ня ніша (рис. 2: IV), заглиблена у південну 
стінку об’єкта 24 на рівні його підлоги. Але 
тут — на дні ніші не було жодних слідів 
вогнища. Можливо, вона так і не була вико-
ристана для обігріву. Шарувате заповнення 
було аналогічним до заповнення об’єкта 2 і 
складалося з прошарків темно-сірого, сірого, 
темно-коричневого, чорного ґрунту.

у заповненні об’єкта 24 виявлено значну 
кількість кераміки (рис. 2: 32—37, 51), фраг-
ментів скляних і кістяних виробів та речей 
XVII—XVIIі ст., серед яких: фрагменти різ-
номанітних металевих виробів (рис. 2: 43—
47) та уламки пічних кахлів (рис. 2: 38—42). 

цікавими виявилися фрагменти дитячих 
глиняних пищиків (рис. 2: 48—50) у вигляді 
коника, жирафи (?) тощо (аналогічні фраг-
менти пищиків були знайдені в об’єктах 2, 6, 
9, 13).

судячи з конструктивних особливостей і 
заповнення можна припустити, що об’єкт 24, 
аналогічно до об’єкта 13, був підвалом на-
земної будівлі.

Під час розкопок, окрім археологічних 
об’єктів, було виявлено частину підвалу та 
рештки стрічкових фундаментів бувшого 
будинку хіх ст. (т. зв. будинку Г. нарбута). 
Крім цього, проведення робіт ускладнювали 
сучасні комунікаційні мережі (теплотраси, 
труби, електрокабель). Значного руйнуван-
ня культурних шарів завдали підземні конс-
трукції газорозподільного пункту у цент-
ральній та східній частинах ділянки.

отже, під час досліджень на розі 
вул. стрілецької та пров. Георгіївського, 9/11 
було чітко зафіксовано два етапи міської за-
будови. Перший датується хіі — першою 
половиною хііі ст. і утворював комплекс 
житлово-господарчих споруд укріпленої са-
диби, оточеної масивним парканом (?). Дру-
гий — серединою XVII—XVIII ст., під час 
якого тут споруджено кілька житлово-гос-
подарчих будівель, що мали підвальні при-
міщення, які могли опалюватися в холодну 
пору року.

у 2020 р. науково-дослідний сектор архео-
логії нЗ «КПл» здійснював археологічний 
нагляд за всіма земляними роботами й ін-
женерно-геологічними дослідженнями (7 ді-
лянок, загальна площа близько 50 м2). Крім 
того, проводилися спільні з Архітектурно-
археологічною експедицією іА нАн украї-
ни науково-рятівні дослідження із західно-
го боку Московських воріт у Печерському 
районі Києва (окреме повідомлення).

В процесі археологічного нагляду за тран-
шеєю 1, що розміщувалася з північного боку 
корп. № 113 (водонапірна башта 1879—
1880 рр., зараз церква сергія радонезького), 
культурних шарів та археологічного ма-
теріалу не знайдено.

Через невелику проектну глибину (від 0,3 
до 0,7 м від с. д. п.), нагляд за траншеєю 2, що 
розташовувалася з північного та західного 
боку троїцької надбрамної церкви, також не 
привів до виявлення культурних шарів. По-
заяк фрагмент траншеї завдовжки 6 м про-
ходив вздовж Монастирських мурів, було 
зафіксовано їх підмурки на глибину до 0,7 м 
та відмостку часу будівництва стін (кінець 
XVII — початок XVIII ст.). це паралельна до 
мурів рівна смуга завширшки 0,3 м, що скла-
далася з цегли шириною у дві та висотою у 
п’ять рядів цегли. на жаль, її було частково 
зруйновано та залито цементним розчином 
під час попередніх робіт по укріпленню сті-
ни. Частини такої будівельної конструкції 

С. Тараненко, О. Махота, Д. Пефтіць, Ю. Мисько 
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(«відмостки») вже неодноразово фіксували-
ся під час досліджень Мазепинських мурів: 
у 2015 р. (розкопки с. Балакіна) та 2018 р. 
(розкопки с. тараненка). Всі вони розміщу-
валися на різній глибині від рівня сучасної 
денної поверхні (0,3, 0,6, 0,8 м) та відрізняли-
ся своїми параметрами. цей елемент мурів 
не був суцільним по всьому їх периметру, а 
існував на локальних ділянках і, вочевидь, 
його призначення вимагає додаткового до-
слідження. Археологічний матеріал під час 
нагляду не знайдений, але у вхідній групі 
прибудови XVIII ст. до троїцької церкви ви-
явлений розколотий на три частини фраг-
мент плити з рожевого пірофілітового слан-
цю із зашліфованою з обох боків поверхнею. 
його загальний розмір 60 × 66 × 8 см. не 
викликає сумнівів повторне використання 
давньоруського артефакту. Морфологічний 
вигляд плити свідчить про можливість її за-
стосування в якості декоративного елементу 
(підвіконня, карниз) або підлогового пок-
риття однієї з монументальних споруд дав-
ньоруського періоду.

З метою виявлення рівня залягання та ста-
ну фундаментів корп. № 64 відділом моніто-
рингу та оренди нерухомих пам’яток було 
закладено чотири шурфи (№ 4—6) та три 
свердловини під кожним фасадом споруди. 
В шурфах крім фундаментів будівлі (ко-
лишній свічковий завод Києво-Печерської 
лаври, 1828—1831 рр.), культурних шарів 
та археологічного матеріалу не виявлено. 
інформативнішим виявився шурф 7, роз-
міщений впритул до північно-східної стіни 
споруди. його розміри 1,5 × 1,3 м, глибина 
до 2,0 м. Під час зачистки знайдено три роз-
вали керамічного посуду XVI—XVIIі ст. на 
глибині 1,3 м у південно-східній стінці за-
фіксований запуск заповнення споруди 1, а 
на глибині 1,6 м від с. д. п. вона зафіксована 
в плані. Простежені розміри північно-захід-
ної та північно-східної стінок — 0,7 м. орієн-
тована кутами за сторонами світу. По лінії 
стін присутня органіка, вірогідно, залишки 
дерев’яних стін, конструкцію яких з’ясувати 
не вдалося. на долівці (глибина 2,0 м від 
с. д. п.) — керамічний розвал XVIIі ст. При-
значення споруди важко зрозуміти через не-

велику площу досліджень, але наявність ку-
хонної кераміки (розвал) може свідчити, що 
це підкліт (підвал) житла. Присутня керамі-
ка та дата будівництва корп. № 64, дозволяє 
датувати споруду XVIII — початком XIX ст. 
Враховуючи, що ця споруда була запущена у 
передматериковий шар, можна припустити, 
що ця місцевість не була забудована у серед-
ньовіччя.

Шурф 8 був розташований на території 
Дальньопечерного пагорбу (схил різдвяно-
го бастіону). розміри 1,6 × 1,6 м, глибина до 
1,8 м. Культурних шарів не виявлено, ґрунт 
був повністю насипним. Вдалося зафіксува-
ти цегляну кладку висотою 0,8 м, шириною 
0,5 м, товщиною 0,3 м на рівні 0,7 м від с. д. п. 
у південно-східному куті шурфу. нижня 
відмітка 1,6 м від с. д. п. Кладка складалася 
з шести рядів цегли жовтого з червоними 
вкрапленнями кольору, рідше з міцної оран-
жевої. розміри цегли: ? × 13,5 × 7 см; ? × 12 Ч 
7,5 см; 20 × ? × 9 см. складена на вапняно-
піщаному розчині, в якому вапняна частка 
більша, пісок дрібнозернистий. Фундамент 
потужністю 0,4 м представляє собою забу-
товку з різночасової цегли, залитої вапня-
но-піщаним розчином. За картографічними 
джерелами цей комплекс можна пов’язати з 
господарською спорудою кінця XVIII ст., яку 
на Генеральному плані Київської цитаделі 
1838 р. позначено як «сарай». найімовірні-
ше, будівля була дерев’яною і тільки її ниж-
ню частину викладено з цегли. серед отри-
маного матеріалу привертає увагу монета 
півтора гроші (1/24 талера, півторак, «чех») 
1624 р. (речь Посполита за короля сигізмун-
да ііі Вази, 1587—1632), виявлена у перевід-
кладеному ґрунті (визначення А. Бойко-Га-
гаріна).

Археологічний нагляд за земляними ро-
ботами традиційно показав свою ефектив-
ність. у результаті польових досліджень на 
території заповідника знайдено кілька кера-
мічних розвалів XVI—XVIIі ст., що посядуть 
своє місце в археологічній колекції фондів 
Заповідника. отримані додаткові дані про 
деталі конструкції Монастирськіх мурів та 
історичну топографію території між Верх-
ньою та нижньою лаврою.
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КиїВСьКА ОбЛАСть

у повідомленні про роботи Північної екс-
педиції іА нАн україни 2019 р. відзначено, 
що на південно-східній околиці ходосівки та 
північно-східному краю угідь, підпорядкова-
них Підгірцівській сільраді, поруч городища 
«Кругле» були зафіксовані поселення доби 
пізнього трипілля і палеометалів ходосів-
ка-Зоцієва гора та слов’янське селище хо-
досівка-Козаків яр, простежений на відрогах 
плато корінного берега Дніпра культурний 
шар яких утворює суцільну пляму. При виз-
наченні території цієї об’єднаної пам’ятки, 
здійсненому Північною експедицією у 
2013 р., кілька шурфів виявились закладе-
ними на місці заглиблених археологічних 
об’єктів. тому ми запланували їхнє оконту-
рення та дослідження. у 2019 р. розкопом I 
вивчено перший із них — яму доби пізньо-
го трипілля. розкоп II 2020 р. прийшовся 
на житло слов’ян часів формування русі та 
сусідні об’єкти 1.

Вивчення пункту розпочалось у 1968—
1969 рр. тоді р. с. орлов виявив вісім за-
глиблених жител останньої чверті I тис з 
невеликими глиняними печами та кілька ям 
і зібрав уламки посуду, аналогії якому вба-
чав серед матеріалів поселення й могиль-
ника біля с. Волинцеве, включно з ліпними 
наслідуваннями гончарній кераміці, що, на 
його думку, свідчило про ймовірні зв’язки з 
носіями салтівської культури. Попри наяв-
ність знахідок раннього заліза та залишків 
житла софіївського типу, основну увагу було 
акцентовано на виявленні наявності волин-

1. участь у роботах експедиції волонтерів давно вже 
стала запорукою успішних результатів кожного 
сезону, але стосовно звітного, ускладненого коро-
навірусною загрозою, — автори вважають своїм 
приємним обов’язком поіменно згадати олену 
Авраменко, наталію Атаманюк, Артура Вовка, 
Вікторію Гайдайчук, оксану та олександра Гри-
горчуків, Анастасію Дяченко, Богдану романенко, 
тимура тишечка, чия праця забезпечила прове-
дення повноцінних досліджень; слів щирої вдяч-
ності заслуговує і краєзнавець з ходосівки Микола 
Моторний, який постійно допомагає експедиції в 
організації різних видів робіт, а у звітному сезоні 
його обійстя фактично стало базою груп, що вели 
розкопки Козакового яру та сусіднього городища 
«Кругле».

цевських матеріалів на правому березі Дніп-
ра крім гори Киселівки.

о. В. сухобоков, який у 1972 р. розкопав 
на селищі два заглиблених житла та 11 ям 
(хоча о. В. Комар вбачав повторне відкри-
вання ним частини споруд, заповнення яких 
уже вибрав р. с. орлов), відзначивши наяв-
ність пізньотрипільської кераміки та знахі-
док доби бронзи, наголосив на пізнішому 
датуванні поселення порівняно з іншими 
волинцевськими пунктами. Дослідник ак-
центував, що крім посуду, який має аналогії 
на волинцевських пам’ятках VII—VIII ст., у 
одному із жител виявлено фрагментований 
виріб з циліндричною верхньою частиною 
і розширеним тулубом із крихкого світло-
жовтого тіста, що властиве кераміці кочово-
го населення басейнів Дону та сіверського 
Дінця. хронологію осередку визначено за 
аналогію з пам’ятками волинцевського типу 
загалом та з огляду на період побутування 
трьохчастинної скляної намистини зі сріб-
ною прокладкою, подібності якій відомі у 
матеріалах пізньоаланських могильників 
Північного Кавказу. там вони за східними 
і візантійськими монетами датовані VI—
IX ст., а за чотирнадцятигранною синьою 
намистиною, численні схожості якій наяв-
ні серед прикрас могильників Дмитрівсь-
кого, салтівського, Архон, час існування їх 
визначається кінцем VII — початком IX ст. і 
уламка мозаїчної намистини, яка за класи-
фікацією В. Б. Ковалевської належить до ти-
пу «Б», хронологічно обмеженого початком 
VIII — IX ст. так само датувались знайдені на 
поселенні бронзовий бубонець, срібні антро-
поморфні і з рослинним орнаментом бляш-
ки, притаманні пам’яткам салтівського типу 
та могильникам Північного Кавказу. нижня 
дата пункту маркується, за спостереженнями 
о. В. сухобокова, залізною видовженою пря-
мокутною пряжкою, що належить до так зва-
них аварських старожитностей, які зазвичай 
датовані VI—VII ст. Бронзова бляшка з рос-
линним орнаментом за стилем виконання 
дуже близька до давньоугорських прикрас з 
могильників Приуралля, де ці речі датують-
ся початком третьої чверті I тис. Поширення 
описаних намистин з VI ст. не суперечить 

І. Готун, Я. Володарець-Урбанович, М. Гунь, А. Чалий 

слоВ’Янське Житло на поселенні ХоДосіВка-коЗакіВ Яр 
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висновку про початок життя на селищі з дру-
гої половини VII ст., а загальне датування 
ранньосередньовічного горизонту пункту в 
межах другої половини VII — початку IX ст. 
дозволило дійти висновку стосовно спора-
дичного проникання частини лівобережно-
го населення на правий берег Дніпра у часи, 
коли ознаки культури на території основної 
локалізації її носіїв були вже сформовані.

Масштабними розкопками В. о. Петра-
шенко 1985, 1987—1989 рр. на площі близь-
ко 30000 м2 простежено 19 жител, сім з яких 
пов’язані з обробкою заліза, 10 печей поза 
об’єктами, близько 50—60 ям волинцевської 
культури VIII—IX ст. Відзначено наявність на 
пам’ятці матеріалів двох епох: поруч з означе-
ними виявлено знахідки трипільської культу-
ри, констатовано й фіксацію підв’язної брон-
зової фібули III ст. Водночас було наголошено 
на одношаровості поселення, що, в свою чер-
гу, дозволило вбачати його перспективним 
для вивчення соціально-економічної структу-
ри суспільства слов’ян напередодні утворен-
ня русі. у нашаруваннях крім ліпної керамі-
ки зібрано уламки гончарної волинцевського 
та салтівського типів з пролощеними лініями 
і фрагменти примітивно-кругових горщиків 
типу луки-райковецької. Вдалось простежи-
ти майже всі відомі для слов’ян того періоду 
форми, а на одному із розвалів нижньої час-
тини ліпної посудини зафіксовано об’єднані 
у певні сюжетні фігури врізні лінії. це зобра-
ження дослідниця вважала аналогом малюн-
ків на стінах Маяцького городища IX ст. на її 
думку, селище виникло на рубежі VII—VIII ст. 
й існувало до середини IX ст., про що свідчать 
пов’язані із салтівським колом пам’яток ма-
теріали: бронзові дзвіночки, сережка, срібні 
антропоморфні та з рослинним орнамен-
том бляшки, амфори, скляні та пастові на-
мистини, а пластівчасті перстні поширені 
у надійно датованих комплексах городища 
новотроїцьке. серед аргументів ймовірності 
датування селища VIII—IX ст. — втульчастий 
плаский наконечник стріли VIII—XIII ст., що 
трапляються на пам’ятках слов’ян VIII—IX ст. 
(новотроїцьке, Канівське поселення, луг I), 
у поєднанні з фрагментом калачеподібно-
го кресала. За спостереженнями В. о. Пет-
рашенко, за формами ліпний посуд набли-
жений до кераміки сахнівки, Монастирка, 
Канівського поселення, хоча деякі його типи 
схожі на гончарні вироби Волинцевського по-
селення і новотроїцького городища. Пастове 
і скляне намисто, як загалом масу скляних 
намистин VIII—IX ст. з Подніпров’я, Вален-
тина олексіївна за н. А. Школьніковою вва-
жала сірійським за походженням, до довіз-
них виробів також зараховувала і бляшки із 
зооморфним зображенням. рожеві пірофілі-
тові пряслиця наведені як свідчення зв’язків 

з країнами середньої Азії, а виготовлені з 
«сірого пірофіліту-жировика» та ще деякі 
типи прикрас — з країнами балтійського ре-
гіону та скандинавії. Аналоги скроневому 
кільцю з круглого тонкого дроту простежені 
нею на пам’ятках східної європи від VIII ст. 
до Київської русі, а саме на новотроїцькому і 
в древлянських курганах, зокрема на могиль-
нику в Буках. неорнаментований браслет з 
прямокутного дроту зі сплющеними кінця-
ми подібний до знайденого у складі скарбу 
з новотроїцького городища, датованого дру-
гою половиною VIII — IX ст. Пластинчастий 
перстень з подовженої пластини належить 
до поширених у середовищі середньовічно-
го населення Прибалтики, де у вузько дато-
ваних комплексах такі відомі у VIII ст., а на 
щербинському городищі (Московська обл.) 
знахідка була серед речей початку IX ст. у да-
тованому кінцем VIII — IX ст. одному з ком-
плексів новотроїцького знайдена найближча 
аналогія пластинчастому перстню з розши-
реними кінцями. скляні сині намистини: 
чотирнадцятигранна і куляста, прямокутні 
блакитні, багаточастинні зі срібною про-
кладкою та фрагментована пастова мозаїчна 
різнобарвна намистини, найширше пред-
ставлені серед матеріалів салтово-маяцької 
культури VIII—IX ст., хоч окремі із цих типів 
відомі з VI—VII ст. Аналогії серед салтівських 
матеріалів VIII—IX ст. знайдено віднесеній до 
аварських видовженій прямокутній залізній 
пряжці, так само датовано і рамку подібного 
виробу. За аналізом усіх категорій артефактів 
функціонування пункту припадає на VIII ст. 
і подальше його існування у IX ст. За браком 
у шарі пам’ятки так званих старожитностей 
русів, зокрема пальчастих фібул, литих брас-
летів з розширеними кінцями, пустотілих 
золотих та срібних сережок тощо, VII ст. як 
можлива нижня дата існування селища була 
виключена.

Дослідження 2013 р., полягали лише в шур-
фуванні пункту в межах земель ходосівської 
сільради. Водночас, тоді роботи охопили 
найбільшу площу і були виявлені речі, що 
теж правлять хроноіндикаторами. так, з го-
ризонтом II пам’яток салтівської культури, 
як простежив о. М. Комар, пов’язуються ана-
логи виявленому у 2013 р. перстню. ранній 
період в існуванні слов’янської поселенської 
структури в Козаковому яру маркують ула-
мок литої імітації сережки типу харівського 
скарбу і пальчастої фібули. Абасидський 
дирхем із шару належить до категорії знахі-
док, які раніше у волинцевських об’єктах не 
траплялись, та й фінал самої культури виз-
начали до початку надходження до ареалу 
мешкання слов’ян арабського срібла.

З огляду на наявність проблем у фікса-
ції та інтерпретації отриманих матеріалів 
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л. М. рутківською і о. В. Філюком, які працю-
вали на пункті, відповідно, у 1972 і 1996 рр., 
результати згаданих робіт залишаються без 
коментарів. Водночас, слід звернути увагу на 
думку о. В. Комара щодо ключових хроно-
логічних реперів розкопаного осередку. ок-
ресливши бачення часу функціонування се-
лища різними авторами, дослідник підійшов 
до проблеми шляхом залучення результатів 
археологічного та археомагнітного дату-
вання комплексів пам’ятки. За його спосте-
реженнями, виникнення поселення датува-
ли VII (р. с. орлов), другою половиною VII 
(о. В. сухобоков), кінцем VII (л. М. рутківсь-
ка), VIII ст. (В. о. Петрашенко), а припинення 
тут життя — початком VIII (л. М. рутківська), 
VIII (р. с. орлов), початком IX (о. В. сухобо-
ков), початком IX ст., або навіть його середи-
ною (В. о. Петрашенко). слід зауважити, що 
р. с. орлов підставою для нижньої дати вва-
жав комплекс одного із жител, в якому трап-
лялась лише ліпна кераміка, на противагу 
решті, де у складі волинцевської гончарної 
продукції були і посудини виготовлені із 
застосуванням кола. о. В. сухобоков виво-
див початкову дату поселення, базуючись 
на виділенні у якості раннього маркера VI—
VII ст. трапецієподібної залізної пряжки. та 
за міркуванням о. о. щеглової після роз-
гляду знахідок салтівського кола на волин-
цевських поселеннях, діапазон побутування 
таких речей охоплює VIII—IX ст., а поява во-
линцевських пам’яток у Подніпров’ї відбу-
вається після періоду побутування прикрас 
стилю харівського скарбу і припадає на дру-
гу половину VIII ст., з верхньою межею, за її 
спостереженням, на початку IX ст. у зв’язку 
з цим варто звернути увагу на два суттєвих 
для розуміння окресленого кола проблем 
аспекти. Була відкоригована хронологія по-
бутування салтівських поясних наборів і 
о. В. Комар та о. В. сухобоков співвіднесли 
ходосівські знахідки салтівського кола з го-
ризонтом іі салтівської Кіс (≈790—835 рр.), 
визначивши фінал волинцевської культури 
у межах першої третини IX ст. Встановлені 
некалібрована радіокарбонна дата 680 р. для 
одного із зафіксованих л. М. рутківською 
об’єктів і узгодження діапазону 95 % вірогід-
ності щодо археомагнітних дат VI і VIII ст. 
для вивчених о. В. сухобоковим двох печей 
дозволили о. В. Комару простежити більшу 
точність археологічного датування.

Відтак, фіксація на селищі житла остан-
ньої чверті I тис. була цілком закономірною, 
а виявлення певних хроноіндикаторів доз-
воляло сподіватись на вагомість результатів 
для розуміння розвитку цієї поселенської 
структури. Водночас, простежено ще й низ-
ку цікавих конструктивних і функціональ-
них особливостей розчищеного об’єкта.

розкоп іі загальною площею 38,5 м2 закла-
дений на найвищій точці в центральній час-
тині зайнятого пам’яткою відрогу плато, на 
місці фіксації у 2013 р. залишків двох печей. 
у розкопі під сірим гумусованим культур-
ним шаром потужністю 0,4—0,5 м, виявлено 
чотири об’єкти, один з яких (№ 2) дослідже-
ний повністю, один (№ 1) — у межах відкри-
тої в сезоні площі, а вивчення ще двох (№ 3 
і 4), простежених вздовж північної та півден-
ної стінок розкопу у вигляді невеликих сег-
ментів, заплановано продовжити згодом. В 
шарі над об’єктами знайдено кілька уламків 
кераміки, клинок залізного ножа, дротяну 
сережку, дев’ять цілих та розбитих каменів 
зі слідами обробки (розтиральників, брусків 
для гостріння тощо), двочастинну скляну 
пронизку (Мер 109 за В. Б. Ковалевською, 
VII—IX ст.), кістяні лощило та проколку, 
трубчасту кістку із загладженою поверхнею, 
таранну кістку дрібного копитного з прок-
ресленим V-подібним символом та ін. (рис. 1: 
1—16). слід зауважити, що на рівні фіксації 
об’єкта 3 знайдено кістяну проколку (рис. 1: 
17).

основний відкритий у сезоні об’єкт от-
римав умовне позначення 2 і представле-
ний орієнтованою кутами за сторонами 
світу на 0,5—1,0 м заглибленою у материк 
(до 1,15—1,5 м від сучасної поверхні) облад-
наною опалювальним пристроєм житловою 
спорудою розмірами на рівні фіксації плями 
заповнення 3,9 × 4,2 м з підпрямокутним за-
глибленням у її основі. Контури плями з пів-
ночі прилягали до двох нішоподібних пічок 
та об’єкта 1, що ускладнювало визначення її 
меж. Південний кут та південно-східна час-
тина плями об’єкта 2 перекривав об’єкт 3. 
тому контури об’єкта 2 у південній і північ-
ній частинах визначені досить умовно. у 
його стратиграфії виділено кілька основних 
шарів, пов’язаних з різними етапами функ-
ціонування споруди.

Безпосередню експлуатацію житла мар-
кує нижній кількаміліметровий прошарок 
темного кольору. В районі печі, його забар-
влення інтенсивніше, пов’язане з викидом 
вуглинок, на решті площі він набуває ко-
ричневого відтінку, хоча теж містить дрібні 
вуглинки і шматочки печини. Прошарок 
перекритий щільним шаром з материковим 
лесоподібним суглинком в основі потужніс-
тю 0,2—0,7 м, утвореним після припинення 
експлуатації споруди у результаті засипання 
її заглибленої частини. Відтак, визначення 
періоду використання житла певною мірою 
ускладнене.

Заслуговує уваги наступний темно-сірий 
шар потужністю 0,25—1,0 м, простежений на 
рівні зачистки плями заповнення споруди. 
його характеризують включення кераміки, 
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глиняних вальків і хлібців, печини, шлаків, 
кісток тварин, фіксація кістяних 18 цілих і 
фрагментованих проколок, трьох лощил, 
15 оброблених кісток тварин, розтираль-
ника, точильного каменя, фрагмента кера-
мічної ллячки, п’ять уламків керамічних 
пряслиць, цілої та фрагментованої скляних 
намистин (відповідно, Мер 187, V—IX ст. та 
109, VII—IX ст. за В. Б. Ковалевською), заліз-
них пластини та наконечника стріли (рис. 2). 
З шаром пов’язані нішоподібні печі 1 та 2, що 
може засвідчувати повторне використання 
напівзасипаного котловану житла. із шару 
походила значна кількість ліпної кераміки 
(рис. 3), серед яких показові кілька уламків 
посуду з притаманними для райковецьких 
комплексів IX—X ст. врізними прямими й 
хвилястими лініями і фрагмент оздобленого 
«гусеничками» ліпного горщика роменської 
культури, що теж може вказувати на функ-
ціонування об’єкта у іх ст. (принагідно вар-
то відзначити, що уламки посуду, близькі за 
формою та орнаментацією до волинцевської 
і ранньороменської кераміки, траплялись 
В. М. Даниленку при розкопках одного із 
жител на Китаєвському поселенні у 1970 р.). 
Про використання котловану на цьому етапі 

для виробничих потреб свідчать сконцент-
ровані у шарі вже згадані кістяні вироби. За-
лягання значної частини уламків жаровень 
та глиняних вальків і хлібців вище рівня печі 
вказує на ймовірну належність цих знахідок 
до альтернативної простеженої на дні жит-
ла опалювальної споруди і потрапляння їх 
у напівзасипаний котлован після припи-
нення функціонування будівлі. таке явище 
доволі часто відзначалось при дослідженні 
слов’яно-руських поселенських структур.

Згадані нішоподібні печі 1 та 2 дещо 
пошкоджені, зафіксовані у північно-західній 
стінці будівлі. Їхні розміри становили, від-
повідно, 1,2 × 1,24 і 1,0 × 1,04 м, простежені 
у висоту на 0,2 та 0,3 м, мали слабку пропе-
ченість стін. саме залягання частини їхніх 
сформованих із глини черенів завтовшки 
0,05—0,1 м на черговому шарі заповнення 
документує існування нового етапу у вико-
ристанні напівзасипаного заглиблення жит-
ла.

обладнані нішоподібними / підбійними / 
врізними печами об’єкти — доволі відома на 
слов’яно-руських пунктах регіону категорія 
споруд. серед них дослідники виділяли і 
пов’язані з певними виробництвами будів-

рис. 1. індивідуальні знахідки з культурного шару розкопу (1—16) та рівня фіксації об’єкта 3 (17): 1 — фраг-
мент клинка ножа; 2 — дротяна сережка; 3 — пронизка; 4 — лощило; 5, 17 — проколки; 6 — кістка зі слідами 

обробки; 7 — таранна кістка дрібного копитного зі знаком «V»; 8—16 — камені зі слідами використання 
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лі, і власне житла, де опалювальні пристрої 
означеного конструктивного вирішення 
були самодостатніми або співіснували з пе-
чами інших типів. Поза функціональним 
призначенням обладнаних ними споруд, ін-
терпретація таких печей зводилась до двох 
основних варіантів: ремісничі та хлібні (вис-
ловлене свого часу міркування про подвійне, 
«ремісничі та хлібні» призначення одного і 
того ж самого об’єкта, зрозуміло, не розгля-
дається). Досить відчутно від указаних під-
ходів відрізняється бачення і. Г. хинку про 
репрезентацію цими пристроями поєднання 

підбійного вогнища і зовнішньої ніші-димо-
ходу зі зведенням своєрідного прототипу ка-
міну, створення якого дозволяло вивільнити 
суттєвий простір у заглибленій частині спо-
руди. Показова і значно більша тепловіддача 
печі такої конструкції, обтяжена, щоправда, 
необхідністю більших, порівняно зі звичай-
ною, затрат часу та палива для її розігріву. 
ступінь збереженості врізних печей вив-
ченого у сезоні житла та речовий комплекс 
обладнаної ним споруди не дає підстав для 
здійснення безсумнівних ідентифікацій, та 
число виявлених у заповненні кістяних про-

рис. 2. Знахідки з об’єкта 2: 1—17 — цілі й фрагментовані кістяні проколки; 18—22 — уламки пряслиць; 23, 
24 — каміння зі слідами використання; 25—29 — шматки шлаків; 30—32 — лощила; 33 — пластина; 34 — нако-

нечник стріли; 35, 36 — намистини; 37 — ллячка 



Київська область

ISSN: 2709-8222 (print), 2709-8230 (online) 109	 Археологічні дослідження в Україні 2020 р.

колок вбачається дещо надмірним для пот-
реб рядового домогосподарства.

Досить суттєвим здається і констатоване 
фахівцями влаштування підбійних печей у 
стінах старих жител із використанням наяв-
них заглиблень у якості передтопкових ям. 
це досить легко простежується за розташу-
ванням челюстів печей-ніш вище долівки 
житл, та часто дослідники, не розібравшись 
у стратиграфії, об’єднували комплекси і від-
стоювали ідею одночасного побутування в 
будівлі кількох опалювальних пристроїв, як 
це було у випадку з городищем Монастирок. 
у описаній будівлі існування двох етапів ви-
користання її заглибленої частини сумнівів 
не викликає. та якщо вторинність підбійних 
печей у житлі з ходосівки відносно влашто-
ваного на долівці опалювального пристрою 
зрозуміла, щодо їхньої взаємної синхрон-
ності чи, навпаки, різночасовості, з огляду 
на брак простежених під час досліджень 
відповідних даних, однозначна відповідь 
неможлива. ні стратиграфія, ні знахідки в 
заповненні не дозволяють встановити це до-
стеменно, а споруди з подібними пристроя-
ми іноді також налічують їх по кілька, та, за 
спостереженнями А. Б. Бардецького стосов-
но матеріалів поселення рованці—Гнідавсь-
ка Гірка, серед них трапляються ті, що не 
одночасно використовувались, а послідовно 
змінювали один одного.

у східному куті розчищена підпрямокут-
на глиняна піч розмірами 1,1 × 1,14 м. Її стін-
ки завтовшки 0,1—0,2 м на 0,3—0,4 м у висо-
ту складені із добре вимішаної глини, ще на 
0,1—0,14 м вище вони включали в себе шмат-
ки жаровні, вальків і фрагментів посуду. 
таким чином, піч у висоту вціліла загалом 
на 0,64 м (рис. 4: А). склепіння зруйноване, 
його частини зібрані всередині самої опа-
лювальної споруди. Кілька спостережень за-

свідчують імовірність двох етапів у існуванні 
пристрою. До них належить незначний тер-
мін його експлуатації (стінки лише на 5 см 
пропечені до цегляного кольору і по всій 
товщині зберегли пластичність) та включен-
ня до верхньої частини стін шматків жаров-
ні. і якщо останні могли належати споруді 
з іншого приміщення, то 10 ямок від кілків, 
подекуди за межами вцілілих стінок і від-
сутність слідів каркасу у товщі останніх без-
перечно вказує на те, що зафіксованій печі 
передувала інша, зведена з використанням 
дерев’яної основи. Череням тут слугувала 
лесова долівка, пропечена у товщину теж на 
5 см. у пічному кутку на площі 2,2 × 2,8 м її 
рівень відчутно піднімається, сягаючи 0,46 м 
біля материкових стін котловану.

цікаво, що включення до тіла опалюваль-
ного пристрою шматків жаровні може відоб-
ражати не суто конструктивну рису печі, а й 
певний момент сакралізації домашнього вог-
нища. Зазначимо, що в галузі народознавства 
зафіксована традиція переносити до нової 
печі жар зі старої. не виключено, що у цьо-
му випадку теж мав місце прояв спадковості 
між попереднім та новим домашніми вогни-
щами. тим більше, що стосовно жаровень, 
причини для їхньої подвійної сакралізації 
є: адже крім частини печі ці пристрої слу-
гували для просушування збіжжя, а на ідею 
П. М. третьякова та Б. о. тимощука, яка до-
слідниками залишилась майже непоміче-
ною, — ще й для випікання хліба.

у долівці будівлі виявлені десять стовпо-
вих ям діаметром 0,22—0,5 м завглибшки до 
0,6 м. Вони викопані за 0,2 м від краю кот-
ловану, розташовані в кутах крім східного 
(пічного), а також по одній вздовж коротких 
північно-західної і південно-східної стін та, 
відповідно, дві і три вздовж довгих північ-
но-східної і південно-західної та вказують на 

рис. 3. Керамічні знахідки із об’єкта 2: 1—4 — прикрашені врізним лінійним та хвилястим орнаментом фраг-
менти посуду райковецької культури; 5 — декорований «гусеничками» уламок горщика роменської культури; 

6—9 — зразки ліпних горщиків із заповнення споруди 
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стовпову конструкцію стін. Простежені біля 
північно-східної стіни можуть відображати 
зміцнення ослабленої у зайнятому піччю 
кутку конструкції, а наявні навпроти — мар-
кувати дверний модуль. розташування час-
тини з них впритул до стінок заглиблення 
свідчить про закладання горизонтальних 
будматеріалів до вибраних у стовпах пазів на 
противагу простому притисканню стовпами 
до котловану, хоч для синхронних старо-
житностей у літературі наведені аргументи 
відносно використання давнім населенням 

обох технік. Додатковим аргументом на ко-
ристь стовпової конструкції стін розчищеної 
споруди, як відзначалось, виступає розташу-
вання печі впритул до кута заглиблення у 
ґрунті.

Ближче до західного кута недалеко від сті-
ни в долівці розчищено невелике овальне за-
глиблення розмірами 0,4 × 0,6 м завглибшки 
0,05 м, пов’язане, найімовірніше, з вхідним 
пристроєм, а саме — залишене нижньою 
частиною сходів, якими потрапляли до сере-
дини заглибленої частини житла. у такому 

рис. 4. об’єкт 2 на етапі розчистки опалювального пристрою: А — вигляд із заходу; Б — виг-
ляд на етапі дослідження ям від кілків у долівці, вигляд з півночі 
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випадку піч розташована у дальньому куті 
по діагоналі від входу, челюстями вздовж 
короткої (південно-східної) стіни, що влас-
тиве слов’янському домобудівництву цього 
періоду.

Безпосередньо у підлозі також зафіксо-
вані 342 ямки від кілків, сконцентровані біля 
печі, а також у південному та північному 
кутах житла. Їх глибина складала в середнь-
ому 0,15—0,20 м, а діаметр — близько 0,05 м 
(рис. 4: Б).

на нинішньому етапі досліджень вони 
викликають більше запитань, ніж відповідей 
на останні. При розкопках будинків рядово-
го населення доби Київської русі непооди-
нокі ямки від незначного діаметра стовпчи-
ків траплялись неодноразово. Дослідники 
зазвичай вважають їх залишками нерухомого 
умеблювання. іноді вони пов’язані з певними 
змінами у інтер’єрі, відносно чого показова 
будівля із софіївсько-борщагівського посе-
лення, де опалювальний пристрій спочатку 
звели поруч дальньої стінки, що, як згада-
но, загалом властиво для домобудівництва 
слов’ян додержавного періоду, а згодом пере-
містили його до входу. іншими прикладами 
слугують численні житла, де додаткові сліди 
були залишені опічками, припічками, тощо. 
рештки стовпових ямок біля печі однієї із 
григорівських будівель називали слідами на-
стилу для посуду, харчів і відпочинку дітей 
та осіб похилого віку, не зовсім вдало, на наш 
погляд, залучивши для ідентифікації певних 
археологічних реалій матеріали етнографіч-
них спостережень. Але у будь-якому із цих 
прикладів йдеться не про кілька десятків, 
а тим більше — кілька сотень заглиблень у 
долівці. Дещо ближче до простеженої ситуа-
ції вивчене Г. Ю. івакіним і М. с. сергеєвою 
житло на поселенні теремки 2. Виявлені у 
ньому ямки від кілків за відсутністю слідів 
лаг трактовані як основа дощатого настилу 
підлоги. та на противагу наведеним випад-
кам, це пояснення для будівлі з ходосівки за-
стосовувати не доводиться: тут відсутній де-
ревний тлін, що свідчив би про настилання 
підлоги (хоча рештки дерев’яних стовпчиків 
у ямках були), натомість, як згадано, просте-
жено тонкий темний прошарок, пов’язаний з 
експлуатацією споруди, до того ж — частина 
ямок перед челюстями печі певний час була 
відкритою, на що вказує насичене попелом 
і дрібними вуглинками заповнення і зв’язок 
з першим етапом існування будівлі (іншим 
аргументом на користь останнього слугує 
надто потужний шар засипки, який було б 
проблематично пронизати кілками малого 
діаметру включно з проникненням на пев-
ну глибину ще й у долівку). Залишається 
незрозумілим призначення і частини стов-
пових ям під підлогою одного із жител на 

посаді літописного Вишгорода, що не нале-
жали меблям чи конструкції опалювального 
пристрою. Подібна ситуація з маленькими 
ямками в долівці простежена і у споруді 5 на 
городищі роменської культури свердловсь-
ке 1.

у одній із розташованих перед піччю ямок 
знайдено виготовлену із кольорового мета-
лу сережку волинцевського кола із кількох 
уламків (рис. 5). Аналогічна їй прикраса ви-
явлена В. о. Петрашенко на цьому ж селищі 
у 1988 р., а загалом такі вироби джерела зга-
дують стосовно обухова 2 і Битиці. Знахід-
ки побутували у VIII ст., саме з цим часом 
доречно пов’язати перший етап функціону-
вання дослідженого житла.

Попри обережне відношення авторів до 
поширених намагань сакралізувати незро-
зумілі явища, все ж доводиться акцентувати 
на дещо дивній ситуації зі згаданою річчю. 
Вона не відповідає критеріям простежених 
на низці пам’яток так званих будівничих 
жертв, однак виявлена перед домашнім вог-
нищем у ямці, до якої ледве змогла потрапи-
ти з огляду на розміри, до того ж — можливо 
будучи вже фрагментованою. Вичерпного 
пояснення цьому поки не знайдено, та фік-
сація В. о. Петрашенко людських черепів, 
закопаних у долівку однієї із розчищених 
на селищі споруд також доволі довго зали-
шається незрозумілою та винятковою. і сен-
саційне виявлення через два десятиріччя по 
тому р. В. терпиловським і Г. В. жаровим ще 
одного випадку наявності відділених від тіла 

рис. 5. сережка з ямки від кілка у долівці житла: 1 — 
уламки; 2 — реконструкція 
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черепів у долівці споруди на волинцевсько-
му селищі Мельники 1 біля с. Андріяшів-
ка на роменщині для пояснення характеру 
описаної знахідки додало мало.

стінки об’єкта відносно прямовисні, дно 
майже пласке, без підвищень і заглиблень, 
крім згаданих пічного та вхідного, розмір на 
рівні долівки становив 3,20 × 4,40 м.

Матеріал із заповнення, як відзначено, 
представлений переважно мініатюрними чи 
невеликих пропорцій горщиками, що більше 
властиво для сахнівського горизонту, із най-
більшим розширенням у верхній третині, з 
пальцевими та паличковими удавленнями і 
насічками по вінцю. Фрагмент одного з неве-
ликих горщиків вказує на біконічні обриси 
посудини. До складу керамічного комплек-
су об’єкта входять також уламки сковорідок 
з високим бортиком. Водночас, для зібраної 
у житлі кераміки показова незначна кіль-
кість орнаментальних мотивів (врізні прямі 
та хвилясті лінії), властивих райковецькій 
культурі вже IX ст.; про зафіксовану раніше 
присутність серед матеріалів фрагмента гор-
щика із притаманним роменській культурі 
гусеничним орнаментом вже згадано.

об’єкт 1 — розташовано з півночі впритул 
до житла та частково зруйнована ним яма, 
найімовірніше, круглої форми. невеликим 

сегментом він виходить за межі відкритої 
площі, у системі розкопу досліджений на 
1,1 × 0,8 м. його заповнення складало улам-
ки ліпного посуду, серед яких показові 
бортик сковорідки і фрагмент невеликого 
біконічного горщика із зигзагоподібною 
врізною хвилею у верхній частині (більше 
властивою для кераміки сахнівського гори-
зонту чи райковецької культури). Знайдені 
уламки кістки зі слідами обробки (лощін-
ня?) і фрагмент кістяної проколки (рис. 6). 
Побутово-господарське призначення цього 
об’єкта безсумнівне, щодо періоду його фун-
кціонування — матеріал із заповнення не 
виключає належності до третьої чверті і тис., 
а перекривання об’єктом 2 верхньої частини 
охарактеризованого вказує на послідовність 
їхньої появи.

Попри необхідність подальших робіт на 
розкопі, звітний сезон слід вважати цілком 
результативним: комплекс дослідженого 
житла часів формування Київської русі не 
лише дозволив простежити цікаві конструк-
тивні особливості і отримати нові факти сто-
совно міграції сіверян в ареал літописних 
полян, а й дав змогу засвідчити контакти 
райковецької та роменської культур, архе-
ологічні дані відносно яких були значно 
менш виразними.

рис. 6. Знахідки із об’єкта 1: 1 — уламок оздобленого врізною зигзагоподібною лінією біконічного горщика; 2, 
3 — фрагменти орнаментованих пальцевими удавленнями вінець горщиків; 4 — уламок вінця сковорідки; 5, 

6 — фрагменти лощил (?); 7 — уламок проколки; 8 — частина кістки із залощеною поверхнею
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Північна експедиція іА нАн україни в 
рамках багаторічної програми дослідження 
ходосівського археологічного комплексу ог-
лянула селище ходосівка-Москалева Доли-
на в адміністративних межах с. ходосівка у 
складі Феодосіївської отГ, яка перебуває на 
етапі формування.

означене селище виявили розвідкою 
В. о. Петрашенко та В. К. Козюба у 1991 р. у 
процесі зумовленого проєктом оздоровлен-
ня гідромережі р. Віти / сіверки обстеження 
її басейну. осередок описаний як багатоша-
рове поселення на північно-західній околиці 
села з півдня від містка через названу річку 
між ходосівкою та Кременищем, розташова-
не на з’єднаному у південній частині вузь-
ким перешийком з плато витягнутому з пів-
нічного заходу на південний схід оточеному 
ярами 20-метровому пагорбі розмірами 110 × 
300 м. Фортифікаційних споруд на остан-
ньому не виявлено, натомість простежено 
протиерозійне обвалування частини розо-
рюваного на момент обстеження майданчи-
ка. у зафіксованих на пам’ятці культурних 
нашаруваннях, потужність яких зростала 
від 0,3 до 0,6 м, сягаючи найвищого показ-
ника у південно-східній частині обстеженої 
території, було зібрано ліпну та гончарну 

кераміку, причому перша, репрезентована 
уламками посуду ранньозалізної доби, від-
значена по всій площі, а друга, представле-
на фрагментами кружальних виробів XII та 
XIII—XIV ст., локалізована у межах північної 
та північно-східної частин осередку.

Поселення за № 1039 враховане у затверд-
женому рішенням Київської облради № 099-
08-XXIV від 19.06.2003 «Переліку археологіч-
них пам’яток Київської області для занесення 
до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
україни».

За результатами проведеного обстежен-
ня доводиться констатувати, що з моменту 
відкриття стан пам’ятки значно змінився. 
Площу поселення перестали розорювати: 
більша її частина на момент огляду була за-
дернована, поросла польовими травами, а 
по краю і на схилах пагорба — і хвойними та 
листяними, вочевидь самосійними, дерева-
ми. Водночас, у межах території оглянутого 
пункту здійснено земляні й будівельні робо-
ти, якими відчутно пошкоджено культурні 
нашарування. Від села на зайнятий давнім 
поселенням майданчик і через центральну 
частину пункту на рівні сучасної денної по-
верхні пагорбу прокладено асфальтовану 
дорогу завширшки 5—6 м (рис. 1: 1). обабіч 

І. Готун, А. Сухонос 

ХоДосіВка-москалеВа Долина — ЗруЙноВана 
сереДньоВіЧна пам’Ятка у переДмісті киЄВа 

рис. 1. Панорама поселення ходосівка-Москалева Долина: 1 — з боку в’їзду на територію селища; 2 — з насипа-
ного поперек пункту земляного валу 
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останньої простежено викид, зокрема й ма-
терикової породи, що свідчить про пошкод-
ження культурного шару на всю глибину 
його залягання. З півночі та півдня від доро-
ги попри високий трав’яний покрив зібра-
но підйомний матеріал, а саме нечисленні 
фрагменти гончарної кераміки переважно 
середньовічного часу.

у центральній частині зайнятого давнім 
поселенням пагорба на всю його ширину 
насипано меридіонально спрямований зем-
ляний вал заввишки 2—3 і завширшки 3,5 м, 
що ділить пам’ятку майже порівну (рис. 1: 
2). у місці перетину валу та дороги, яка у 
східній половині пам’ятки ще перебувала у 
процесі прокладання (здійснено підсипку зі 
щебню, змонтовано бетонні жолоби зливос-

рис. 3. Приклади знахідок з поверхні пам’ятки: 1 — 
фрагмент денця ліпної посудини доби бронзи — 
раннього заліза; 2—3 — уламки вінець кружальних 
горщиків другої половини XIII—XIV ст., 4 — частина 

точильного бруска зі сланцю

рис. 2. Пошкодження культурних нашарувань селища, деталі 

рис. 4. Промиті дощами уламки кераміки та шматки печини і вуглинки у зруйнованому культурному шарі осередку 
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токів і труби комунікацій обабіч, встанов-
лено ліхтарі, висаджено дерева), обладнано 
огорожу (рис. 2). роботи знищили культур-
ний шар пункту, що засвідчує знайдений на 
відвалах підйомний матеріал. З півночі від 
дороги зафіксоване переміщення ґрунту ек-
скаватором, чим місцями теж пошкоджено 
шар, щоправда, у цьому випадку — схоже, 
не на всю глибину його залягання. В утво-
рених землерийною технікою заглибленнях 
також траплявся підйомний матеріал.

у південній частині пагорба зафіксовано 
два котловани розмірами приблизно 3 × 5 м 
і завглибшки близько 0,5—0,7 м, а у півден-
но-східній частині пагорба частково на пло-
щі поселення, частково у межах охоронної 
зони останнього простежене зведення капі-
тальних споруд із цегли та бетону: дві сяга-
ли висоти другого поверху, третя перебу-
вала на стадії будівництва першого. Поруч 
обладнано парковку для авто. обстеження 
стану збереженості культурних нашарувань 
безпосередньо у місці будівництва провести 
не вдалось.

Підйомний матеріал з пункту представ-
лений уламками кружального посуду, що 
за особливостями моделювання верхнього 
краю вінець міг побутувати у другій поло-
вині хііі — хіV ст. (хоча деякі з підібраних 
уламків стінок цілком можуть маркувати 

давньоруську добу в існуванні оглянутого 
пункту) і декількома дрібними фрагмента-
ми ліпної кераміки, що за своїми морфоло-
гічними особливостями могла належати на-
селенню регіону доби бронзи — раннього 
заліза. на поверхні осередку також знайдено 
виготовлений із сірого сланцю точильний 
брусок та дрібні шматки печини й обгорілої 
глиняної обмазки (рис. 3). названі знахідки 
фактично всі зібрані у межах проведення 
земляних робіт (рис. 4).

Проведене обстеження засвідчило, що 
заспокійлива на перший погляд ситуація, 
пов’язана з припиненням використання для 
вирощування сільськогосподарських куль-
тур, а відтак — і пошкодження верхнього го-
ризонту культурних нашарувань оранкою, 
все ж приховує набагато серйозніші викли-
ки. Зазвичай, таке відбувається в умовах 
відведення відповідної земельної ділянки у 
приватну власність, до того ж — з цільовим 
призначенням, як правило, не для ведення 
особистого селянського господарства, а для 
будівництва, або садівництва, яке також пе-
редбачає зведення «садового будиночка». А 
здійснення будівельних робіт без поперед-
нього археологічного дослідження, що здав-
на становило серйозну проблему передмість 
столиці, впродовж останнього десятиліття 
втілилось у своєрідну візитівку регіону.

Пошкодження дерну спричинені позашля-
ховиками та квадроциклами на прилеглому 
до ходосівського городища «Кругле» неук-
ріпленого селища оголили культурний шар 
(шматки печини і глиняної обмазки). тому 
співробітники та волонтери Північної експе-
диції іА нАн україни на чолі з А. М. сухо-
носом провели в зазначеному місці невеликі 
охоронні дослідження.

З огляду на неординарність, означена 
пам’ятка згадана у публікаціях, починаючи 
з другої половини XIX ст. так, л. і. Похіле-
вич зауважив, що ходосівські жителі відно-
сять до свого села розповідь з поміщеного 
до Патерика житія св. Феодосія про розбій-
ників, які одного разу хотіли пограбувати 
село святого, та, по заступництву Божому, 
воно зі своїми убогими хатинами й плотами 
здалося їм вночі оточеним неприступними 

стінами містом. Дослідник акцентував, що 
рясно орошена трьома струмками, розташо-
вана у мальовничій місцевості ходосівка во-
чевидь була заселеним місцем у давні часи, 
які навіть передували життю св. Феодосія. 
на це вказує існування навколо кількох дав-
ніх могил, давнього замку з півдня від села, 
а із заходу до останнього примикає таєм-
ничий вал, що оточує величезне городище, 
вздовж якого посередині впродовж 5 верст 
протікає р. Вєта. Прикметно, що попри суто 
краєзнавче спрямування робіт цитованого 
автора, ходосівське городище-сховище, ще 
одне — сторожова фортеця та синхронні 
їм кургани у наведеній розвідці об’єднані у 
один комплекс. Дещо пізніше згадка кругло-
го городища за 1/2 версти від села, 204 сажнів 
в окружності, з’явилась у В. Б. Антоновича у 
«Археологічній карті Київської губернії», а у 

І. Готун, А. Сухонос, О. Казимір 

роботи на ХоДосіВському гороДиЩі 
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1909 р. л. П. Добровольський вважав пункт 
на той момент уже зниклим.

основні розвідкові та стаціонарні до-
слідження пам’ятки прийшлись на сере-
дину — другу половину XX ст. Зокрема, 
в ході роботи експедиції «Великий Київ» 
і. В. Фабріціус, є. Ф. Покровська й н. В. лін-
ка паралельно з обстеженням Великого го-
родища описали й городище «Кругле» на 
високому мисі стрімкого корінного берега 
Дніпра над заплавою, вказали його форму 
та розміри (неправильно-трикутне із за-
округленими кутами діаметром до 220 м за 
є. Ф. Покровською, площею близько 1,5 га 
за н. В. лінкою та округло-овальне площею 
5—6 га за і. В. Фабріціус), відзначили в’їзд 
до укріплень з північного заходу, зняли око-
мірний план, зібрали підйомний матеріал, 
наголосивши на фіксації на схилах поруч 
в’їзду великого скупчення печини, шлаків та 
уламків посуду. суттєво, що крім кераміки, у 
т. ч. частини стінки амфори і посудини пост-
скіфського часу всередині укріплень, схожі 
на городищенські уламки і керамічне кру-
жальце підібрані і на позбавленій укріплень 
площі, хоча проведення земляних робіт між 
городищем і селом для фіксації шару та його 
специфіки унеможливлювало використання 
території для посівів злаків, а з південного 
боку і. М. самойловський виходів шару не 
виявив. Знайдену за укріпленнями кераміку 
віднесено до зарубинецько-корчоватсько-
го типу, відзначено і наявність посуду, що 
маркує значно пізніші за попередні часи, 
включно до слов’янських. За результатами 
робіт пункт визначений як поселення зару-
бинецько-корчоватського типу з констата-
цією у його нашаруваннях як скіфських, так 
і пізніших від зарубинецьких знахідок.

є. В. Махно, підсумовуючи результати 
дослідження пам’ятки у 1950 р., вважала її 
майже круглою, вказувала на ескарпування 
схилів зайнятого нею пагорба, акцентува-
ла на фіксації на поверхні уламків керамі-
ки періоду Київської русі, детально харак-
теризувала скупчення печини у центрі та 
біля західних схилів осередку, наголосивши 
на заляганні останньої смугами завтовш-
ки 20—25 см, завширшки до 2 м, завдовжки 
до 30 м на відстані біля 20 м одна від іншої. 
Під печиною простежена покрита сажею 
земля з камінням, на майданчику, за свід-
ченням селян, нерідко виорювали обпалені 
дерев’яні плахи. у двох місцях біля північно-
го підніжжя городища теж зафіксовано пе-
чину смугами по 2 м завширшки і біля 10 м 
завдовжки. Головним підсумком означених 
робіт дослідниця вважала появу підстав для 
постановки питання стосовно існування го-
родищ зарубинецько-корчуватського часу. 
тому саме як зарубинецький пункт увійшов 

до довідкових праць, а як фортеця першої 
половини I тис. розглядався П. о. раппопор-
том при аналізі системи оборони Київської 
землі та як одна із пам’яток чорної металур-
гії III ст. до н. е. — III ст. н. е. і був включений 
до роботи з історії розвитку названої галузі 
на території україни.

З 1961 р. осередок неодноразово цікавив 
є. В. Максимова і є. о. Петровську: були 
закладені пошукові шурфи, здійснено збір 
підйомного матеріалу. А в 1968 р. ними між 
селом і городищем, де раніше знахідки фік-
сували лише на поверхні, були простежені 
культурні нашарування. у 1976 р. розко-
пками південної частини верхнього краю 
городища на площі 0,035 га виявлені зару-
бинецькі та скіфські матеріали і, головне, за-
фіксований синхронний останнім культур-
ний шар, де знайдено керамічний матеріал 
VI ст. до н. е., а у південно-західній частині 
пам’ятки розчищені залишки житлових і 
господарських споруд цього часу. у резуль-
таті осередок віднесений до ранньоскіфсь-
кого часу та синхронізований з Великим 
городищем. Вздовж західного краю пункту 
в культурному шарі потужністю 0,3—0,6 м 
крім матеріалів означеного періоду виявлені 
залишки наземних жител I ст. до н. е. — I ст. 
н. е. у вигляді скупчень печини. За висновка-
ми є. В. Максимова, осередок виник напри-
кінці I ст. до н. е. в умовах експансії кочовиків, 
яка спричинила відчутні зміни в середовищі 
осілого населення. оборонні споруди пунк-
ту властиві синхронним пам’яткам і оточу-
вали вершину пагорба, де знаходився зай-
нятий поселенням майданчик, а по краю, 
біля схилів, зводився земляний вал з крутим 
зовнішнім боком, що переходив у рів такої ж 
глибини. на валу зводили частокіл із вбитих 
на відстані біля 0,5 м одна від одної колод за-
втовшки 10—20 см, які підтримували обмаза-
ний товстим шаром глини пліт. це городи-
ще мало кілька рядів подібних укріплень. у 
ході крупної військової акції наприкінці I ст. 
до н. е. укріплення подніпровських городищ 
були спалені. найяскравіше це фіксується 
саме у ходосівці. наконечники сарматських 
стріл знайдені на пункті ззовні земляних 
валів, а рів містить сліди великої пожежі — 
потужні завали перепаленої глиняної обмаз-
ки, яка вкривала частокіл; також простежені 
нижні частини обгорілих нетовстих стовпів, 
які складали основу стін.

у 1970-ті рр. М. П. Кучера підготував пас-
порт на пам’ятку, у 1983 р. с. А. скорий 
уточнив її площу (1,1 га), склав новий пас-
порт, вибрав місця для встановлення охорон-
них знаків і визначив місце городища серед 
синхронних старожитностей. у подальшо-
му пам’ятку епізодично оглядали в 1991 та 
2000 рр., а з 2003 р. пункт постійно відвіду-
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вали співробітники Північної експедиції пе-
редусім в ході екскурсій для студентів-прак-
тикантів та при моніторингу стану пам’яток 
ходосівського археологічного комплексу, у 
процесі чого збирали підйомний матеріал. 
у 2014 р. на осередок виготовлено облікову 
документацію нового зразка з обґрунтуван-
ням підстав для включення пункту до складу 
комплексу Великого городища — пам’ятки, 
занесеної до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток україни за категорією національ-
ного значення.

у звітному сезоні експедиції на місці зга-
даного скупчення печини на прокладеній 
по західному схилу пагорба від підніжжя 
городища до укріпленого майданчика ґрун-
товій дорозі було закладено меридіонально 
зорієнтовану траншею 8 м завдовжки і 2 м 
завширшки. Згодом до неї здійснено приріз-
ку 2 × 4 м і загальна відкрита площа склала 
24 м2. на випадок подальшого розширення 
цієї території були визначені межі майбут-
ніх квадратів і сектора — загальної системи 
координат, для всіх розкопаних пам’яток. 
на траншею, таким чином, припали квадра-
ти Д/1—4, на прирізку — квадрати Г/3—4 
сектора 1. Варто зауважити, що шматки пе-
чини траплялись в обох коліях дороги май-
же на всьому схилі, але найбільше їх зафік-
совано в кінці підйому приблизно за 20 м від 
місця, де схил остаточно переходить у плато 
і за 85 м на північ від укріплень. ця локація 
і стала місцем проведених охоронних дослі-
джень.

сучасна денна поверхня розкопу обабіч 
дороги щільно задернована. на ній є сліди 
колишньої глибокої оранки та зрідка зустрі-
чається підйомний матеріал. розташування 
розкопу на схилі, спричинило перепад висот 
між найвищим, південно-східним, та найни-
жчим, північно-західним, кутами в 2,05 м.

Культурні нашарування залягають одразу 
під шаром дерну. основний шар — темно-сі-
рий суглинок з включеннями нечисленних, 
переважно дрібних уламків ліпного посуду, 
подекуди кісток тварин, дрібних шматків 
глини, вуглинок та відносно значної кіль-
кості різних розмірів, з переважанням дріб-
ної, печини. Шар має потужність від 0,05 до 
0,3 м але на всю глибину перемішаний три-
валою оранкою. у ньому та під ним трап-
лялись лінзи сіро-жовтого суглинку, також 
з включенням печини, глини, подекуди ке-
раміки й вуглинок. Потужність лінз різна: 
від 0,08 до 0,2 м. Морфологія їх утворення, 
вочевидь, пов’язана з змішуванням куль-
турного шару зі світлою глиною, зафіксова-
ною під ним переважно у південній частині 
розкопу. Простежений нижче 20—40-санти-
метровий фактично стерильний прошарок 
жовтогарячих та жовто-коричневих (бурих) 

глин ознак культурного шару не мав. Проте, 
під ним подекуди також фіксувались лінзи 
сіро-жовтого суглинку потужністю 0,05—
0,10 м з включеннями вуглинок і печини, 
що може вказувати про ймовірний антро-
погенний вплив на його формування. Від-
кладення могло спричинити ескарпування 
схилів на початковому етапі існування осе-
редку, у всякому випадку — до утворення 
основних нашарувань його неукріпленої 
частини, або, на що значно менше шансів, 
викид при спорудженні певної заглибленої 
будівлі, теоретично розташованої біля роз-
копу. у південно-східному куті кв. Д/1 на 
рівні фіксації жовтої та жовто-коричневої 
(бурої) глин простежена утворена обпале-
ною до жовтогарячого кольору глиною лінза 
діаметром 0,40 м, завтовшки близько 0,10 м. 
нижче відзначені тонкі лінзи попелу. Поп-
ри компактне залягання, ці рештки не реп-
резентували залишків опалювального при-
строю: скупчення шматків обпаленої глини 
походило з розміщеної вище ділянки, у шарі 
таких різного розміру включень траплялось 
чимало. у південній частині під шаром гли-
ни, а у північній — одразу під культурним 
шаром залягав сіро-коричневий суглинок зі 
слідами змивів, який для описаної ділянки 
слугував материком. Він фіксується з глиби-
ни від 0,2 м у північній до 0,55 м у південній 
частині розкопу. його формування, очевид-
но, пов’язане з розташованим поруч розкопу 
яром, верхня частина якого утворює запа-
дину, що у нижній частині пагорба перехо-
дить у заглиблення, яке прорізає схил. Шар 
могло утворити тривале природне замиван-
ня западини. Відкладання сіро-коричневого 
суглинку відбулось ще до заселення цієї ді-
лянки, оскільки він теж стерильний і не міс-
тить жодних слідів життєдіяльності давньої 
людності. Зондаж у кв. Д/4 продемонстру-
вав потужність шару до 0,80 м і його зміну на 
жовтий суглинок — типовий материк у цій 
місцевості — за 1,00 м від сучасної поверхні. 
у кв. Д/4 на глибині 0,30 м від поверхні між 
сіро-коричневим (бурим) суглинком і сіро-
жовтим передматериком зафіксовано залиш-
ки горілої деревини (колоди або стовбура) 
завдовжки близько 1,10 м і завтовшки 0,15 м. 
Вони мали вигляд скупчення перемішаного 
з темно-сірим суглинком чорного суглинку 
з вуглинками і дрібною печиною. Крім того, 
на рівні материка та у передматерикових ді-
лянках місцями простежені сліди оранки у 
вигляді заповнених шаром повздовжніх па-
ралельних борозенок.

роботи показали, що ділянка на західному 
схилі прилеглого до Круглого городища се-
лища містить культурні нашарування, які у 
вигляді горілої деревини й печини зберегли 
сліди антропогенної діяльності на топогра-
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фічно вищих територіях і, можливо, є на-
слідком ескарпування. З огляду на занадто 
стрімкий схил, розкопана площа у давнину 
не була зайнята житловою і господарською 
забудовою, а нашарування вціліли переваж-
но перевідкладеними. Для розуміння ситуа-
ції навколо розкоп доцільно продовжити у 
східному та південно-східному напрямку, у 
бік плато.

Зібраний в ході розкопок загалом нечис-
ленний матеріал притаманний культурним 
нашаруванням пам’ятки (рисунок).

наявність печини, найімовірніше, відоб-
ражає залягання по її периметру масивів об-
горілої глини і переміщення останніх вниз 
по схилу. отримане у результаті розкопок 

уточнення стратиграфічної ситуації на ді-
лянці прилеглої до городища селища можна 
сприймати, як цілком самодостатнє.

З огляду на наявність пошкоджень на-
шарувань осередку та низки проблем щодо 
функціонування цієї поселенської структу-
ри, особливо за середньовічної доби, дослід-
ження комплексу «Велике городище — го-
родище Кругле — поселення у складі їхньої 
інфраструктури» заплановано продовжити.

Керамічні знахідки з культурного шару пам’ятки 

Архітектурно-археологічна експедиція 
іА нАн україни (далі — ААе) продовжила 
рятівні дослідження у с. Гатне (рисунок). на 
території села неодноразово проводилися 
археологічні роботи (1874, 1989, 2005, 2015—
2017 рр.), переважно розвідки, за виключен-
ням стаціонарного дослідження Д. я. самок-
васова, А. К. івановського та В. Б. Антоновича 
п’яти курганів бронзового часу (1874 р.).

основним завданням загону ААе були 
науково-рятівні роботи за адресою вул. Бо-
танічна, 2, де планується будівництво жит-
лового комплексу «озерний Гай». Ділянка 
знаходиться на правому березі р. Гатнянки, 
між вулицями Берегова, Кленова, ярослава 
Мудрого, свободи. Загальна площа відведе-
на під забудову — 185 тис. м2. Для зручності 
територія, яка досліджується, була поділена 

І. Зоценко, І. Готун, В. Івакін, В. Баранов 

ДосліДЖеннЯ поблиЗу с. гатне 	
киЄВо-сВЯтоШинського раЙону 
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на сектори 10 × 10 м, орієнтовані за сторона-
ми світу (1850 секторів).

розвідками і. А. Готуна у 2018 р. тут були 
виявлені дві пам’ятки — поселення чор-
ноліської культури (х — середина VIII ст. до 
н. е.) та давньоруського часу (хі—хііі ст.). 
Культурний шар давньоруського поселення 
був знищений. За словами місцевих жителів 
(що підтвердилися даними супутникових 
знімків Google Earth) у 2009 р. будівельною 
технікою був зритий та вивезений шар чор-
нозему, який і являвся культурним шаром 
пам’ятки.

Внаслідок робіт 2019 р. досліджена пло-
ща 6163 м2 та 59 об’єктів різних культурно-
хронологічних горизонтів. Відкрите раніше 
невідоме поселення литовської доби (XIV—
XV ст.).

у польовому сезоні 2020 року було про-
довжене дослідження пам’яток чорноліської 
культури та литовської доби (Гатне 2/1).

Відкрита площа 5591 м2. Досліджено 
28 об’єктів заповнених пізньотрипільськи-
ми та чорноліськими матеріалами. Меншою 
кількістю представлено зібрання ранньо-
скіфського часу. спорадично трапляються 
фрагменти від кількох горщиків тшинець-
кого культурного кола.

окрім цього на пам’ятці досліджено 
78 об’єктів литовської доби. серед них 
виділялися житлові (об. 147) та виробни-
ча (об. 99) споруди. серед індивідуального 

матеріалу також слід виділити нумізматич-
ну знахідку — данг хана токтамиша 1394—
1395 рр. (визначення — А. Бойко-Гагарін). 
на пам’ятці зафіксовані сліди пожежі. спи-
раючись на датування керамічного матеріа-
лу, можна казати, що пам’ятка гине в першій 
половині XVст.

на давньоруському поселенні (Гатне 2) 
відкрито площу 2887 м2. Виявлено та до-
сліджено 50 об’єктів хі—хіі ст. серед них 
шість — житлові споруди.

на поселенні фіксуються сліди двох по-
жеж. Перша — кінця хі — початку хіі ст. З 
нею пов’язана перебудова частини житло-
вих споруд. Друга — другої половини хіі ст. 
остання може бути пов’язана з активізацією 
половців в цей історичний період чи з на-
слідками князівських міжусобиць. Після неї 
життя на поселенні зупиняється.

Матеріальна культура жителів поселення 
відображена достатньо стандартним речо-
вим комплексом, притаманним для сільсь-
ких поселень даного періоду.

також на ділянці будівництва, в місцях 
розташування котлованів майбутніх будин-
ків закладені шість траншей загальною пло-
щею 1355 м2. окрім знахідок часів Другої 
світової війни археологічного матеріалу ви-
явлено не було.

у результаті робіт 2020 р. була досліджена 
площа 9833 м2 та досліджені 155 об’єктів різ-
них культурно-хронологічних горизонтів.

співробітники Архітектурно-археологіч-
ної експедиції іА нАн україни (далі — ААе) 
здійснили планові та рятівні дослідження, 
фіксували правопорушення на археологіч-
них пам’ятках у різних районах Київської 
області (рис. 1).

Бородянський р-н. навесні 2020 р. ААе про-
вела розвідки на території Бородянського р-
ну з метою створення облікової документації 
на різночасові пам’ятки археології, відкри-
тих розкопками минулих років (рис. 2). До-
слідження проводилися без закладання шур-
фів, шляхом здійснення візуального огляду 
території та зібрання підйомного матеріалу. 
Виявлений матеріал дозволив встановити 
різні епізоди її заселення в давнину, під час 
обстеження окрім раніше відомих пам’яток 

було виявлено ще шість різночасових, рані-
ше невідомих пам’яток (Бородянка 7—12).

Бородянка 1. Багатошарове поселення ви-
явлене у 1974 р. (л. л. Залізняк), знайдені 
крем’яні вироби неолітичної доби, кера-
мічні вироби доби пізнього трипілля, зару-
бинецької культури та давньоруського часу 
(хіі—хііі ст.; рис. 3—5).

Бородянка 2. Поселення виявлене у 1974 р. 
(л. л. Залізняк). Повторне обстеження не ви-
явило підйомний матеріал на визначеній ді-
лянці, що, можливо, пояснюється руйнацією 
культурних нашарувань в результаті спо-
рудження насипу дороги Бородянка—Київ.

Бородянка 3. Багатошарове поселення вия-
вив у 1974 р. л. л. Залізняк. у 1977—1978 рр. 
с. А. Балакін, л. л. Залізняк та Д. Ю. нужний 

В. Івакін, І. Зоценко, А. Оленич, А. Сорокун, С. Діденко, М. Осипенко, К. Бондар 
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проводили стаціонарні дослідження пам’ятки, 
які дозволили виявити значну за обсягом ко-
лекцію артефактів неолітичної доби. у 2020 р. 
виявлені крем’яні вироби неолітичної доби, 
керамічні вироби середньодніпровської та за-
рубинецької культур (рис. 3—5).

Бородянка 5. Поселення виявлене у 1974 р. 
(л. л. Залізняк). у 1979 р. с. А. Балакін, 
л. л. Залізняк та Д. Ю. нужний зібрали ко-
лекцію крем’яних виробів неолітичної доби. 
у 2020 р. у південній частині задернованого 
поселення, на краю з полем, виявлені кілька 
фрагментів керамічних виробів з домішкою 
мушлі в формувальній суміші (доба пізньо-
го трипілля). таким чином було встановлено 
присутність на пам’ятці щонайменше двох 
епізодів заселення.

Бородянка 7. Багатошарове поселення ви-
явлене у 2020 р., знайдені крем’яні вироби 
неолітичної доби та фрагменти керамічних 
виробів раннього залізного віку (рис. 3, 5).

Бородянка 8. Багатошарове поселення ви-
явлене у 2020 р., зібрані крем’яні вироби 
неолітичної доби та фрагменти керамічних 
виробів раннього залізного віку (рис. 4, 5).

Бородянка 9. Багатошарове по-
селення виявлене у 2020 р., знай-
дені крем’яні вироби неолітичної 
доби, фрагменти керамічних ви-
робів доби пізньої бронзи — ран-
нього залізного віку та давньо-
руського часу (рис. 3, 6).

Бородянка 10. Поселення виявив 
у 1991 р. о. В. сєров. Дослідник 
також вказує на знахідку брон-
зової підвіски, виявленої тут у 
1897 р. В. В. хвойкою (нині збері-
гається в національному музеї 
історії україни (№ 2967). Виявле-
ний у 2020 р. матеріал дозволив 
встановити різні епізоди заселен-
ня ділянки в давнину, зокрема 
виявлені керамічні вироби тши-
нецького типу, давньоруського 
часу та пізнього середньовіччя 
(рис. 6).

Бородянка 11. Багатошарове 
поселення виявлене у 2020 р., 
в результаті розвідок виявлені 
крем’яні вироби неолітичної 
доби, фрагменти пізньотрипіль-
ських керамічних виробів, серед-
ньодніпровської культури, давнь-
оруського часу та часів пізнього 
середньовіччя (рис. 4, 6).

Бородянка 12. Багатошарове по-
селення виявлене у 2020 р. Знай-
дений матеріал не чисельний: 
крем’яний виріб неолітичного 
часу (?) та фрагменти керамічно-
го посуду доби раннього заліза.

на північній околиці с. Пилиповичі, на 
правому березі р. Бучка (притока р. Здвиж) 
проведений візуальний огляд території, на 
якій проводилися земляні роботи, пов’язані 
зі зміною цільового використання ділянки. 
Закладено дві траншеї загальною довжиною 
близько 1100 м, глибиною до 0,6 м. у пів-
денній частині ділянки, виритий котлован 
неправильної форми, розмірами приблиз-
но 60 × 60 м. Комунальна установа «Київсь-
кий обласний центр охорони і наукових 
досліджень пам’яток культурної спадщини» 
Київської обласної державної адміністра-
ції за відсутності будь-якої дозвільної доку-
ментації провела нефахову археологічну 
експертизу на вказаній ділянці та погодила 
зміну цільового використання, аргументу-
ючи це відсутністю будь-яких культурних 
шарів, знайдених артефактів, тощо. нато-
мість, на зазначеній території співробітни-
ками ААе вдалося виділити чотири ділянки, 
на яких були знайдені археологічні матеріа-
ли (рис. 2). Колекція керамічного посуду 
нараховує 16 фрагментів стінок ліпного по-
суду. неолітична епоха представлена одним 

рис. 1. Карта із місцями проведення робіт Архітектурно-археоло-
гічної експедиції на території Київської області у 2020 р. 

рис. 2. схема розташування пам’яток археології у Бородянському 
районі 
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фрагментом стінки з домішкою органіки 
та піску в формувальній суміші (пункт Пи-
липовичі 2). До тшинецького типу доби 
пізньої бронзи попередньо можна віднести 
один фрагмент стінки, що має домішку ве-
ликих уламків жорстви (пункт Пилипови-
чі 1). Милоградська культура представлена 
14 фрагментами стінок з домішкою жорстви 
у формувальній суміші, в тому числі одним 

фрагментом з густими наскрізним отворами 
(цідилка). Загалом, комплекс дозволяє зафік-
сувати на дослідженій ділянці рештки трьох 
хронологічний зрізів — неолітичного часу, 
доби пізньої бронзи та раннього залізного 
віку (рис. 5).

місто обласного значення бориспіль. у 
жовтні—листопаді 2020 р. проведено пла-
нові дослідження залишків виявленого та 

рис. 4. Матеріали з поселень Бородянки: 1—6 — крем’яний інвентар доби мезоліту—неоліту; 7—11 — кераміч-
ні вироби (7, 8 — трипільська культура, 9—11 — середньодніпровська культура шнурової кераміки) (1—3 — 
Бородянка 8; 4, 5 — Бородянка 9; 6 — Бородянка 11; 7 — Бородянка 1; 8, 11 — Бородянка 11; 9—10 — Бородян-
ка 3). тут і далі: під профілем керамічних вінець позначені домішки до формувальної суміші (ж. — жорства, 

м. — мушля, п. — пісок, ш. — шамот)

рис. 5. Керамічні вироби: 1—5 — доба пізньої бронзи — ранній залізний вік; 6—9 — зарубинецька культура 
(1 — Пилиповичі 3; 2—4 — Бородянка 8; 5 — Бородянка 7; 6, 7 — Бородянка 1; 8, 9 — Бородянка 3) 
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законсервованого у попередньому польово-
му сезоні горну козацького часу та території 
навколо нього. Відкрито більше половини 
горну, повністю дослідити об’єкт не вдалося 
через бетонну фундаментну стрічку. Горн 
мав конструкцію відому за етнографічни-
ми матеріалами (так звані «горни-люльки»). 
Довжина горна в найширшій частині — 
2,50 м. Ширина найбільша — 1,20 м. Горн 
був орієнтований челюстями чітко на північ. 
Челюсті аркоподібні, доброго ступеня збере-

женості. Довжина челюстей близько — 0,7 м, 
ширина — 0,65 м, розміри камери для ви-
палу — 1,20 × 1,60 м. на глибині — 1,10 м 
зафіксовано (тут та далі від рівня сучасної 
денної поверхні) залишки розподільної по-
лички — «гратів». Більшість камери випа-
лу була вибрана в попередньому сезоні, у 
2020 р досліджено нижню, топкову частину. 
Її заповнення складав світло-сірий слабогу-
мусований супісок із великим вмістом печин 
та фрагментів кераміки (рис. 7). Керамічний 
посуд з топкової камери та камери для ви-
палу дозволяє уточнити дату функціонуван-
ня горну (перша половина — третя чверть 
XVII ст.) у південно східній частині зафік-
совано об’єкт аморфної, нерівної форми, 
що примикав до розконсервованого горну 
та, очевидно, входив з ним в склад єдиного 
виробничого комплексу. ймовірно, об’єкт є 
передгорновою ямою (відомою за етногра-
фічною назвою «погребиця»). В межах роз-
копу зафіксовані три поховальні комплекси 
XVII—XVIII ст. (?) та низку господарчих ям 
та об’єктів XVII—хх ст.

броварський р-н. у середині липня прове-
дені планові археологічні розвідки у с. рожів-
ка. основним завданням було візуальне та 
інструментальне обстеження ділянки з ме-
тою підтвердження наявності культурних 
нашарувань, зафіксованими розвідковими 

рис. 6. Керамічні вироби: 1—15 — давньоруський час; 16—21 — доба пізнього середньовіччя (1—4 — Бородян-
ка 1; 5, 6 — Бородянка 9; 7 — Бородянка 10; 8—15 — Бородянка 11; 16 — Бородянка 9; 17, 18 — Бородянка 10; 

19—21 — Бородянка 11) 

рис. 7. розріз горну козацького часу дослідженого в 
м. Бориспіль 
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роботами Д. я. телегіна, В. о. Круца (1965 р.) 
та П. с. Шидловського (2010—2011 рр.).

Візуальною розвідкою було обстежено 
оголення схилу високого мису лівого берега 
р. Десна. Вдалося зібрати фрагменти ліпного 
та гончарного посуду. Закладено три шур-
фи з орієнтацією стінок по лінії південний-
схід — північний-захід, через кожні 11 м від 
краю попереднього. За результатами дослід-
жень вдалося підтвердити наявність зафік-
сованих раніше культурних нашарувань та 
поповнити джерельну базу новими знахід-
ками доби пізнього трипілля, зарубинецької 
культури, давньоруського часу та пізнього 
середньовіччя (рис. 8).

богуславський р-н. До національного 
музею історії україни 05.11.2020 передано 
комплекс ранньосередньовічних прикрас 
та деталей одягу, знайдений на орному полі 
південніше с. синиця. Згідно попереднього 
визначення фахівців нМіу, сполучення та-
ких речей в одному комплексі характерно 
для придніпровських ранньосередньовіч-
них скарбів першої групи, датування яких 
обмежується VII ст. Згідно даних Держав-
ного реєстру нерухомих пам’яток україни, 
будь-які археологічні пам’ятки на південь 
від с. синиця відсутні. Дирекція нМіу при-
йняла рішення про необхідність археологіч-
ного обстеження цього місцезнаходження 
співробітниками музею спільно зі співробіт-
никами ААе. В процесі огляду визначеної 
за отриманими координатами ділянки було 
зафіксовано численні сліди нелегальних 
пошуків артефактів за допомогою метало-
детектора у вигляді неглибоких заглиблень 
та засипаних перекопів. на місці перекопу 
закладений шурф розміром 2 × 2 м, орієн-
тований за сторонами світу. яма, у якій його 
було заховано, була знищена перекопом і, 
відповідно, характеризувалася меншими, 
ніж перекоп, розмірами та глибиною. не-
легальний розкоп — це підпрямокутна в 
плані яма розміром 0,62 × 0,43 м та глибиною 
0,76 м. у заповненні ями та за її межами на 

різних глибинах (від 0,41 до 1 м) виявлено 
72 артефакти (ворворки, рурочки, намисти-
ни, дзвіночки, платівки, тощо), майже всі з 
яких мають абсолютні аналогії у речовому 
комплексі, переданому до нМіу. Відсутність 
у шурфі матеріалів, притаманних для похо-
вальних, житлових, господарських чи будь-
яких інших археологічних комплексів дозво-
ляє впевнено інтерпретувати знайдений тут 
набір речей як скарб та віднести його групи 1 
придніпровських ранньосередньовічних 
скарбів, датування яких обмежується VII ст. 

рис. 8. рожівка і, 2020 р., керамічні вироби: 1—3 — шурф 1; 4—6, 10, 11 — шурф 2; 7—9 — шурф 3 (1, 3—7 — 
і тис. до н. е. — початок і тис. н. е.; 2, 10 — зарубинецька культура; 8, 9 — давньоруський час; 11 — кінець хіх — 

початок хх ст.) 

рис. 9. Карта-схема розташування грабіжницьких 
шурфів на території археологічних пам’яток в с. старі 

Безрадичі; фото грабіжницького шурфа 
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З метою встановлення можливого зв’язку 
переданого до нМіу скарбу з іншими архе-
ологічними пам’ятками, на прилеглій тери-
торії було проведено археологічні розвідки, 
в результаті яких з’ясувалося, що скарб був 
захований на території не відомого раніше 
поселення черняхівської культури, загаль-
на площа якого становить близько 50 га. 
Пам’ятка отримала шифр «синиця 1». За 
знайденими на поверхні матеріалами вона 
може датуватися IV — початком V ст. серед 

рис. 10. Карта-схема розташування зруйнованої ді-
лянки валу та острогу на пам’ятці археології у с. Біло-

городка; Фото зруйнованої ділянки валу

знахідок з поверхні, матеріалів раннього се-
редньовіччя, синхронних переданому до 
нМіу скарбу, не виявлено.

обухівський р-н. навесні 2020 р. прове-
дено рятувальне обстеження пам’ятки ар-
хеології національного значення «Городи-
ще літописного міста «тумаща IX—XIII ст.» 
(ох. № 100015-н), що розташовується за адре-
сою с. старі Безрадичі (рис. 1). В результаті 
обстеження виявлені вісім грабіжницьких 
шурфів (рис. 9) та чисельні ямки від детек-
торного пошуку. Під час зачистки стінок 
шурфів зафіксований потужний (до 1,7 м) 
культурний шар іх—хііі ст. у грабіжницько-
му шурфі 8 виявлено зруйноване поховання, 
на відвалах було зібрано чисельні антропо-
логічні рештки. Загальна площа зруйнованої 
частини складає 50 м2. З них 40 м2 на горо-
дищі, 10 м2 на могильнику. Відповідний акт 
про встановлення факту порушення законо-
давства про охорону культурної спадщини 
було направлено до Міністерства культури, 
молоді і спорту, управління культури, на-
ціональностей та релігій Київської обласної 
державної адміністрації та до правоохорон-
них органів обухівського р-ну.

києво-святошинський р-н. навесні 2020 р. 
обстежена пам’ятка археології національ-
ного значення «літописне місто Білгород» 
(ох. № 100011-н) що розташовується у с. Біло-
городка (рис. 1). В результаті обстежень вияв-
лено, що на її північно-східній ділянці прове-
дені несанкціоновані земляні роботи довкола 
стадіону, що привело до руйнації стародавніх 
фортифікаційних споруд (валу та острогу), 
культурного шару та об’єктів хі—хііі ст. За-
гальна довжина зруйнованої частини складає 
75 м (рис. 10). З них 30 м — зруйнована части-
на валу, 45 м — острогу. Глибина розрізу від 
0,40 до 1,8 м. складено акт про встановлення 
факту порушення законодавства про охоро-
ну культурної спадщини та направлений до 
відповідних інстанцій.

у рамках проєкту «острів», який реалізу-
ють у відділі археології Києва Архітектурно-
археологічна експедиція іА нАн україни 
продовжила роботи з документування го-

родищ Пороської оборонної лінії, розпочаті 
2018 р. роботи проводили фахівці Групи 
археологічних геоінформаційних дослід-
жень (керівник к. і. н о. В. Манігда) науко-

В. Івакін, О. Манігда, А. Борисов, М. Беленко, Є. Пічкур 

топограФіЧні та стратиграФіЧні ДосліДЖеннЯ 	
на гороДиЩаХ буШеВе і піЩана у пороссі 
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вим завданням групи є вивчення городищ 
початкового етапу давньоруського заселен-
ня території Поросся та ключових пам’яток 
регіону. Крім того, процес документуван-
ня враховував потреби пам’яткоохоронної 
діяльності і був орієнтований на фіксацію 
нинішнього стану пам’яток та на збір необ-
хідної інформації для створення облікової та 
пам’яткоохоронної документації.

Під час звітного сезону були здійснені 
топографічні обміри, обстеження стану та 
стратиграфічні дослідження двох городищ 

Пороської оборонної ліні — Бушевого та 
Піщаної.

топограФіЧні ДосліДЖеннЯ 
Городище Бушеве. с. Бушеве рокитнянського 

р-ну. За результатами топографічної зйомки 
городища його площа разом з укріпленнями 
становить 6,45 га, площа майданчика всере-
дині укріплень — 3,96 га. Площа укріплень 
2,49 га (вал та збережені ділянки рову). Де-
тальною топографічною зйомкою городи-

рис. 1. Профіль городища Бушеве за лінією стратиграфічних колонок 
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ща 2020 р. зафіксовано характер укріплень. 
серед іншого, рів із зовнішнього боку зафік-
совано з усіх боків окрім північного та пів-
нічно-західного напрямків — у місцях, де 
городище захищене водною перешкодою. 
Потужність рову на більшості ділянок ста-
новить до 0,5 м. Перетини в районі проход-
ження лінії стратиграфічних бурів В19—В21 
засвідчили найбільшу ширину рову із захід-
ного боку городища — від напільного боку 
до середини валу — до 12 м, глибина до 1,5 м. 

Потужність валу по лінії бурів В1—В7 стано-
вить 14 м до підніжжя валу з внутрішнього 
боку. Висота валу з боку майданчика — 1,9 м, 
з напільного боку — 3,9 м від підніжжя валу. 
Потужність валу в районі проходження лінії 
бурів B15—B21 становить 18 м від підніжжя 
валу з внутрішнього боку до верху рову з на-
пільного боку. Висота валу з боку майданчи-
ка 2,6 м, з напільного боку — 3,2 м від верху 
рова (рис. 1). найвища зафіксована точка 
валу 141,2 м на північно-східній частині ук-

рис. 2. Профіль городища Піщана по лінії стратиграфічних колонок 
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ріплень, що складає перепад висот у 2,9 м 
над рівнем майданчика.

Городище Піщана. с. Піщана Білоцерківсь-
кого р-ну. За результатами топографічної 
зйомки городища його площа разом з укріп-
леннями (до верхнього краю рову з напіль-
ного боку) становить 0,8 га. Площа майдан-
чика — 0,3 га. По лінії бурів В1—В6 рів має 
ширину 10 м (від верху рову з напільного 
боку до середини валу), глибину — 2,3 м до 
зовнішнього краю рову. По цій же лінії ши-
рина валу у підніжжі становить 11 м. З іншо-
го боку городища по лінії бурів В7—В1 край 
городища не має вираженого валу з внут-
рішнього боку і закінчується ескарпованим 
схилом, де простежено слабкий слід рову 
на відстані 7 м від краю городища. (рис. 2). 
З північного боку рів має глибину від 0,5 м 
до 1,5 м при ширині 10—12 м. натомість, з 
північного боку, де схил не такий стрімкий, 
добре простежено сегмент рову на ширину 

до 11 м, при глибині до 1 м. Майданчик, сьо-
годні сильно понівечений, початково мав на-
хил відповідно до рельєфу з перепадом у 3 м 
з пониженням від східної до західної частини 
городища. найвища зафіксована точка валу 
170 м у східній частині городища, що стано-
вить найбільший перепад висот з підніжжям 
майданчику 2,5 м. В’їзд на городищі чітко 
простежено зі східного боку, де є розрив в 
укріпленнях шириною 5 м.

стратиграФіЧні ДосліДЖеннЯ 
Буріння городищ давньоруського часу Бу-

шеве та Піщана проводилось 18—23 липня 
2020 р. спочатку визначалися місця для бурін-
ня. Вони залежали від топографії пам’ятки. на 
залишках укріплень відстань між бурами була 
невелика, на майданчику городища приблиз-
но 20 м. Перед початком робіт всі місця май-
бутніх бурів фіксувалися тахеометром.

рис. 3. стратиграфічні колонки за результата-
ми буріння: а — Бушеве; б — Піщана. умовні 
позначення: 1 — чорнозем; 2 — сірий супісок; 
3 — світло-сірий супісок; 4 — блідий супісок; 
5 — пісок; 6 — вологий пісок; 7 — вода; 8 — 
супісок; 9 — білий глинистий ґрунт; 10 — гли-
нистий вологий ґрунт жовтого кольору; 11 — 
вкраплення тліну деревини; 12 — фрагменти 
кераміки; 13 — вкраплення обпаленої глини; 

14 — вкраплення деревного вугілля
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Занурення буру відбувалося рівними 
відрізками. Першою насадкою бура прохо-
дили 0,5 м потім по 0,2 м. на кожний новий 
метр додавалася нова штанга буру. Буріння 
припинялося коли з’являлися геологічні по-
роди які можна віднести до умовного мате-
рика.

Після кожного вилучення буру робився 
опис ґрунтів та фотофіксація

на городищі Бушеве було закладено 
22 бури. Глибина бурів сягала від 0,7 до 
4,4 м. на городищі Піщана було закладе-
но 11 бурів. Глибина бурів сягала від 0,7 до 
3,6 м. (рис. 3).

Завдяки стратиграфічним колонкам з 
бурів були зроблені реконструкції перетинів 
городища Бушеве та Піщана. За результа-

тами обробки інформації, здобутої у ході 
проведення топографічної зйомки пам’яток 
давньоруського часу Бушеве та Піщана для 
підготовки облікової документації створе-
но низку масштабних планів уніфікова-
ного зразка із позначенням: конструкцій 
пам’ятки; стратиграфічних досліджень; су-
часного стану; ділянок, пошкоджених гос-
подарською діяльністю з усіма необхідними 
описами конструкцій та вимірами.

подяки. Автори дослідження висловлю-
ють щиру вдячність волонтерам експеди-
ції: студенту 4 курсу науКМА н. Шекері та 
журналісту А. Королю, а також співробітни-
ку ААе іА нАн україни М. Курзенкову, без 
постійної і самовідданої допомоги яких ро-
бота була б значно складнішою.

Археологічний загін національного істо-
рико-етнографічного заповідника «Пере-
яслав» у складі Архітектурно-археологічної 
експедиції іА нАн україни провів науково-
рятівні розкопки на території давнього Пере-
яслава. роботи зосереджувались на земельній 
ділянці по проспекту Червоноармійців, 26А, 
що знаходиться в мікрорайоні «Давньорусь-
кий» сучасного міста. Дослідження пов’язані 
із запланованим на цій території будівниц-
твом. Ділянка, де проводились археологічні 
пошуки, розміщується на плато правого бе-
рега р. трубіж, в південно-східній частині 
«окольного граду» давньоруського часу та 
нижнього міста ранньомодерної доби.

на початковому етапі робіт, для з’ясування 
ситуації щодо культурних нашарувань, на 
ділянці було закладено два шурфи, розміра-
ми 2 × 1 м, глибиною до 2,0 м. При їх вибірці 
було зафіксовано пізні перекопи, в яких ви-
явлено різночасові уламки керамічного ма-
теріалу.

у ході наступного етапу досліджень, в ме-
жах запланованого котловану під нове будів-
ництво, було закладено розкоп, площа якого 
складає 289 м2. При розкопах використано 
наступну методику: пізні нашарування до 
глибини 1,0 м знімалися за допомогою екс-
каватора із здійсненням горизонтальних та 
вертикальних зачисток. Подальша вибірка 
заповнення розкопу проводилася вручну, 
прокопками на штик лопати (0,20 м) із фік-

сацією виявлених об’єктів та їх пошаровою 
вибіркою (рис. 1).

При зачистці стінок котловану зафіксова-
но наступну стратиграфію культурних на-
шарувань: до глибини 0,20 м йшов чорнозем 
з трав’яним покривом, під ним на глибину 
1,20 м — темно-сірий ґрунт, культурний 
шар хіх—хх ст.; він перекривав сірий попе-
лястий ґрунт, культурний шар давньорусь-
кого часу, що залягав до глибини 1,75 м; далі 
йшов передматериковий шар, під яким із 
глибини 2,10 м від сучасної поверхні мате-
риковий лес.

Культурні нашарування ранньомодерно-
го часу зруйновані пізніми перекопами та 
фундаментними траншеями споруд хіх—
хх ст.

Культурний шар давньоруського часу мав 
потужність 0,60—0,70 м. його заповнення 
складав сірий золистий ґрунт, в якому ви-
явлено уламки керамічного посуду другої 
половини х — першої половини хііі ст. та 
знахідки пов’язані з побутом, ремеслом та 
військовою справою, що відносяться до цього 
ж хронологічного періоду. серед них, зокре-
ма: висла печатка, торгові пломби, пірофілі-
тові пряслиця, металеві та бронзові голки, 
підвіски, скроневі кільця, поясні пряжки, 
натільні хрестики, скляні браслети, шумливі 
бубонці, перстні, намисто, металеві наклад-
ки на одяг, свинцеві гирьки, наконечники 
стріл, ножі, кресала, цвяхи, гризла, кістя-

В. Івакін, О. Прядко, Д. Тетеря, О. Павлик, В. Гольонко 

ДосліДЖеннЯ на території ДаВнього переЯслаВа 
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ний гребінь та кістень й інші індивідуальні 
знахідки. із культурним шаром давньорусь-
кого часу пов’язані виявлені та досліджені 
рештки житла-напівземлянки та ряд госпо-
дарчих ям.

житло-напівземлянка (об’єкт 5) виявлено 
в південно-східній частині розкопу. його 
контури фіксувались із глибини близько 
1,30 м від сучасної поверхні. Котлован напів-
землянки майже квадратної форми, з роз-
мірами сторін 4,0 × 3,9 м, орієнтований за 
сторонами світу (рис. 2: 1). стінки котловану 
житла вертикальні, заглиблені в материкову 
частину на 0,60 м, долівка, знаходилась на 
глибині3,40—3,50 м від сучасної поверхні.

житло мало каркасно-стовпову конструк-
цію. По кутах споруди та по центру північ-
ної, східної та західної стінок простежено 
ямки від стовпів, заглиблені в материк від 
рівня долівки житла на 0,25—0,30 м. ямки по 
кутах — округлої форми, діаметром 0,30 м. 
стовпові ямки по центру північної та захід-
ної стінок котловану мають овальну форму, 
розміром 0,30 × 0,15 м та 0,40 × 0,25 м від-
повідно. ямка біля східної стіни округла, діа-
метром 0,25 м. ще декілька ямок від стовпів, 
діаметром від 0,05 до 0,15 м зафіксовано біля 
південно-східного кута житла та його захід-

ній частині, які очевидно пов’язані з конс-
труктивними елементами інтер’єру житла. 
Південна частина котловану житла частково 
зруйнована фундаментом споруди хіх ст.

Глиняна долівка житла рівна з незначним 
нахилом до середини. на її рівні, у західній 
частині, прослідковано яму підпрямокутної 
форми, розміром 2,0 × 1,70 м, заглиблену 
нижче долівки на 0,20—0,25 м. Біля західної 
стінки ями, по кутах, виявлено два підпрямо-
кутні заглиблення. очевидно, яма признача-
лася для зберігання зернових припасів.

Північно-східний кут житла займала піч, 
збудована на віддалі 0,15—0,30 м від стінок 
котловану житла. Піч округлої форми, роз-
міром в основі 1,40 × 1,30 м. Її зведено на ви-
різаному в материку останці, висотою 0,15—
0,20 м. стінки, зведені з глини, збереглися на 
висоту 0,50—0,60 м. із середини вони гарно 
обпалені. Їх товщина складає 0,15—0,20 м. 
Черінь печі, розміром 1,00 × 0,90 м, зверху 
рівний, сильно закопчений, підвищувався 
над рівнем долівки житла на 0,15 м. його за-
гальна товщина становить 9 см. За час фун-
кціонування піч зазнала перебудови. Ви-
явлено та вивчено два рівня череня, один з 
яких пов’язаний із ремонтом. у конструкцію 
нижнього череня, товщиною 4,5 см, було 

рис. 1. Переяслав, пр. Червоноармійців, 26А; загальний вигляд розкопу, світлина з 
квадрокоптера 
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вмонтовано уламки розбитого горщика, які 
концентрувалися в центральній частині. 
устям піч повернута до південної сторони 
житла. Ширина устя — 0,45 м, зберіглося 
воно на висоту близько 0,60 м. Перед устям 
прослідковано пляму від золи, яка вигріба-
лася з печі. Зовні біля печі зафіксовано три 
стовпові ямки, діаметром 0,15 м, глибиною 
0,10—0,20 м. Дві з них розміщувались із боків 
від челюстей печі. ще одна — на захід від 
печі, за 0,50 м від північної стінки котловану 
споруди.

Вхід до житла, очевидно, знаходився з пів-
денної сторони, так біля південно-західного 
кута прослідковано невелику сходинку, роз-
міром 0,15 × 0,15 м.

у заповнені житла виявлено уламки кера-
міки давньоруської доби, вироби з кістки, 
пряслице з пірофілітового сланцю, точильні 
бруски та кістки тварин (рис. 2: 2—23). За от-
риманими матеріалами досліджене житло-
напівземлянку можливо датувати першою 
половиною хі ст.

у ході проведених досліджень, у північно-за-
хідній частині розкопу, виявлено та дослідже-
но житлово-господарчий комплекс, до якого 
входили житло-землянка, майстерня з оброб-
ки кістки та господарча споруда. За знайде-
ними матеріалами комплекс датовано другою 
половиною хVіі — початком хVііі ст.

житло-землянка двокамерного типу: 
сіни+хата (об’єкт 1; рис. 3: 1). орієнтована 
споруда стінками за сторонами світу. Вхід 
знаходився із східної сторони. житло в плані 
прямокутної форми, розмірами 2,2 × 1,8 м. 
Котлован заглиблений в материк на 1,10 м. 
Вхід у житло із сіней знаходився із східної 
сторони біля північно-східного кута. житло 
мало каркасно-стовпову конструкцію. По ку-
тах та в середніх частинах східної та західної 
стінок котловану зафіксовано стовпові ямки. 
Біля північної стіни зафіксовано яму для 
зернових припасів. Зверху над якою знай-
дено уламки жорен. Біля південної стіни 
виявлено рештки опалювального пристрою, 
очевидно, тут знаходилася піч-кам’янка. Від 

рис. 2. житло першої половини хі ст.: 1 — план; 2—24 — знахідки із заповнення котловану житла (2—14 — ке-
раміка, 15—23 — кістка, 25 — кремінь, 24 — невипалена глина — сирець) 
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неї зберіглося декілька каменів пісковику в 
самій конструкції, ще декілька виявлено в 
заповненні котловану житла. Піч мала під-
ковоподібну форму, розміром близько 0,70 × 

0,70 м. Підлога житла була вистелена дошка-
ми покладеними перпендикулярно до входу 
в житло. За згорілими рештками товщина 
дошок становила 3—4 см.

рис. 3. житло-землянка та майстерня з обробки кістки другої половини хVіі — початку хVііі ст.: 1, 2 — плани; 
3—24 — знахідки із заповнення котловану житла-землянки (3, 13 — кістка, 4—6, 9—10, 12 — залізо, 7 — обвугле-

не дерево, 8 — камінь, 11 — бронза, 14 — скло, 15—24 — кераміка) 

рис. 4. Господарча споруда другої поло-
вини хVіі — початку хVііі ст.: 1 — план; 
3—21 — знахідки із заповнення котлова-
ну споруди (3—6, 11 — залізо, 7 і 8 — мо-
нети — «чешуйки», 9—10 — бронза, 12 — 

точильний брусок, 13—21 — кераміка) 
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сіни-прибудова, довжиною 2 м, шириною 
0,90 м, мали сходинку на вході, далі поло-
гий спуск і ще одну сходинку перед входом 
до житла. Праворуч від входу біля північної 
стіни зафіксовано невелику приступку, на 
якій, очевидно, стояв посуд та складався ре-
манент.

із заповнення котловану житла походять: 
фрагменти кераміки, уламки жорна, уламки 
віконного скла, мідний солід речі Посполитої 
(боратинка) 1660-х рр., обвуглена дерев’яна 
ложка із різним орнаментом, залізна ложка, 
залізна пряжка, бабка для надклепування та 
інші речі (рис. 3: 3—24). Припинення функ-
ціонування дослідженого об’єкта пов’язане 
із пожежею, на що вказує велика кількість де-
ревного вугілля, зафіксованого при розчис-
тці. За виявленими в споруді матеріалами її 
можна датувати другою половиною хVіі — 
початком хVііі ст.

із цим житлом пов’язана майстерня 
(об’єкт 2) по обробці кістки, рештки якої ви-
явлено за 0,30 м від східної стінки землянки. 
Котлован майстерні розмірами 1,60 × 1,20 м 
заглиблений в материк на 0,30 м. Вхід знахо-
дився в південно-східному куті, де зафіксова-
но невелику підпрямокутну сходинку. Біля 
східної стінки котловану в долівці виявлено 
ряд ямок круглої форми діаметром 5—6 см, 
які можливо вказують на встановлення тут 
токарного верстата (рис. 3: 2). у заповненні 
котловану споруди виявлено: кістяну на-
кладку на ручку ножа та знайдено ще де-
кілька кістяних заготовок для виготовлення 
подібних виробів.

Господарчу споруду (об’єкт 4) виявлено за 
3,40 м на південь від житла-землянки раннь-
омодерної доби. Вона в плані була підпрямо-
кутної форми, розмірами 2,60 × 2,00 м. стін-
ками орієнтована за сторонами світу (рис. 4: 
1). Вхід до неї знаходився із східної сторони, 

на що вказує зафіксована тут вирізана в ма-
териковому лесі сходинка, розміром 1,10 × 
0,60 м. Котлован об’єкта заглиблений в мате-
рик на 0,50 м, стінки якого вертикальні, дно 
рівне. В центрі на дні котловану, ближче до 
східної стінки, зафіксовано яму, заглиблену 
від рівня долівки споруди на 0,30—0,35 м. 
Вона мала підпрямокутну форму, розміра-
ми 1,50 × 0,70 м (рис. 4).

Досліджена споруда мала каркасно-стов-
пову конструкцію. По кутах та по центру 
біля східної та західної стінок об’єкта зафік-
совано стовпові ямки, розмірами 0,25—0,35 м, 
заглиблені від рівня долівки на 0,30—0,40 м. 
При вибірці заповнення котловану споруди 
виявлено: дві мідні монети-лусочки, брон-
зовий перстень, бронзову пряжку, глиняну 
люльку, ніж, наконечник стріли, підкову на 
чобіт, поясний тримач, та інші металеві речі, 
ідентифікація яких проблематична у зв’язку 
з поганим збереженням (рис. 4: 3—21).

також під час археологічних робіт, у пів-
нічно-східній частині розкопу, виявлено ряд 
поховань ранньомодерного часу, які мож-
ливо належать одній родині, що пов’язана із 
дослідженим житлово-господарчим комплек-
сом другої половини хVіі — початку хVііі ст. 
Поховання розміщувались по лінії північ — 
південь, на відстані близькій від 1,0 до 0,5 м. 
у ході розкопок вивчено три поховання, ще 
декілька, які належали немовлятам, вдало-
ся тільки зафіксувати місцезнаходження, у 
зв’язку з дуже поганою збереженістю кісток.

Поховання 1 (рис. 5: 1) виявлене в північно-
східному куті розкопу. нижня частина похо-
вання зруйнована траншеєю під водопровід. 
Контури поховальної ями фіксувались із гли-
бини 0,70 м від сучасної поверхні. яма підпря-
мокутної форми із заокругленими кутами. 
Довжина вцілілої частини поховальної ями: з 
південної сторони 1,10 м, з північної — 0,60 м. 

рис. 5. Поховання 1—3: 1—3 — плани; 4—8 — індивідуальні знахідки з поховання 2 
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Кістяк лежав випростано на спині, орієн-
тований головою на захід. Череп лицьовою 
частиною повернутий на північ. Верхня час-

Її ширина у верхній частині становить 0,58 м. 
Дно ями рівне знаходилося на глибині близь-
ко 2,20 м від сучасної поверхні.

рис. 6. індивідуальні знахідки з досліджень по пр. Червоноармійців, 26А: 1—34, 44—49, 55—59 — метал, 50—54, 
60 — кістка, 35—37, 43 — кераміка
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тина черепа зрізана при розчистці. Права та 
ліва рука зігнуті в лікті та покладені кистя-
ми на живіт. Частина лівої руки присутня 
фрагментарно. Кістки хребців розташовані 
хаотично, не зберегли анатомічної послідов-
ності. Довжина вцілілої частини кістяка — 
0,75 м. Поховальний інвентар не виявлено.

Поховання 2 (рис. 5: 2). Виявлено за 0,4 м 
на південь від поховання 3. Контури похо-
вальної ями фіксувались із глибини 1,96 м 
від сучасної поверхні. Поховальна яма під-
прямокутна в плані, із злегка заокругленими 
кутами. Її розміри складають: довжина — 
1,02 м, ширина в головах — 0,45 м, в ногах — 
0,49 м. Дно ями рівне знаходилося на глибині 
близько 2,05 м від сучасної поверхні.

Кістяк (дитячий) лежав випростано на 
спині, орієнтований головою на захід. Череп 
частково пошкоджений при вибірці ґрунту 
екскаватором. руки зігнуті в ліктях, скла-
дені кистями на животі. Довжина кістяка до 
п’яточних кісток — 0,80 м.

При розчистці поховання в районі шиї та 
грудей знайдено три натільні хрестики та со-
рок скляних намистин від намиста. із остан-
ніх чотири мали розміри: 1 × 0,6 см та 0,8 × 
0,9 см; п’ять: 0,7 × 0,3 та 0,5 × 0,2 см; тридцять 
одна: 0,2 × 0,3 см.

у заповненні ями виявлено артефакти дав-
ньоруського часу, які потрапили із перекопу 
культурного шару: уламки кераміки, фрагмен-
ти кісток тварин, а також пірофілітове прясли-
це, бронзовий бубонець та залізний цвях.

Поховання 3 (рис. 5: 3). Виявлено за 1,0 м на 
південь від поховання 1. Контури поховаль-
ної ями фіксувались із глибини 1,90 м. яма 
підпрямокутної форми із злегка заокругле-
ними кутами. Її розміри складають: довжи-
на — 2,05 м, ширина в головах — 0,60 м, в но-
гах — 0,50 м. Дно ями рівне знаходилося на 
глибині близько 2,30 м від сучасної поверхні.

Кістяк лежав випростано на спині, орієн-
тований головою на захід. Череп повернутий 
на лівий бік. руки зігнуті в ліктях, складені 
кистями в районі грудей. Довжина кістяка 
до п’яткових кісток — 1,45 м.

Поховальний інвентар не виявлено. При 
розчистці в заповненні поховальної ями ви-
явлено уламок вінця горщика XVII ст.

Крім описаних вище споруд та об’єктів в 
межах розкопу також виявлено та вивчено 
27 господарчих ям, що відносяться до різних 
хронологічних періодів історії Переяслава. В 
культурних нашаруваннях давньоруського 
шару та пошкоджених прошарках інших пе-
ріодів знайдено значну колекцію індивіду-
альних знахідок (рис. 6).

отже, отримані під час досліджень ма-
теріали значно розширюють джерелознавчу 
базу та дані до історичної топографії Пере-
яслава — одного з найдавніших історичних 
центрів нашої землі. результати робіт ще раз 
підкреслюють обов’язковість, необхідність 
та важливість проведення археологічних до-
сліджень при будь-яких земляних роботах в 
межах історичної частини міста.

З метою перевірки сучасного стану відо-
мих пам’яток археології, виявлення нових 
об’єктів та їх паспортизації, співробітниками 
відділу археології Київського обласного цен-
тру охорони і наукових досліджень пам’яток 
культурної спадщини було проведено роз-
відкові роботи у Броварському р-ні. розвід-
ки охоплювали населені пункти та землі, що 
відносяться до сільських рад, розташованих 
вздовж р. Десна та р. любеч (рать), було об-
стежено села: Погреби, Зазим’я, Пухівка, 
рожівка, рожни, літки, соболівка, Парня, лі-
точки. В ході обстеження було виявлено такі 
об’єкти археології.

село Зазим’я: багатошарове поселення 
Зазим’я-Мис. на північній околиці села, на 

мису, що видається в заплаву р. Десна, ви-
явлено багатошарове поселення з великою 
кількістю матеріалів різних хронологічних 
періодів: неоліту, енеоліту, бронзової доби, 
давньоруського та нового часу. Значна час-
тина поселення перебуває на приватних ді-
лянках, частково забудована.

Поселення Зазим’я-Березівка: в заплаві 
р. Десна, на невеликій дюні, що підіймаєть-
ся над заплавою на 1—1,5 м було виявлено 
фрагменти ліпної кераміки. Попередньо по-
селення датовано періодом неоліту.

село рожни: поселення рожни хіі в лісово-
му масиві на території с. рожни, на дюнному 
підвищенні, було виявлено фрагменти ліп-
леної кераміки епохи пізньої бронзи — ран-

В. Пономаренко, Ю. Толкачов 

роЗВіДки В броВарському раЙоні 
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нього заліза. Поселення чітко виділяється на 
рельєфі, поросле хвойними деревами та ча-
гарниками.

рожни хііі, курганний могильник. на пів-
ніч від поселення рожни хіі, в лісовому ма-
сиві було виявлено низку об’єктів у вигляді 
округлих та овальних підвищень, за зовніш-
німи ознаками схожих на курганні насипи. 
нараховано близько 12 курганів, огляд по-
верхні підйомного матеріалу не виявив.

рожни хіV, курганний могильник. на 
Пн сх від села, в лісовому масиві, неподалік 
від Північного кладовища було виявлено 
низку підвищень, за зовнішніми ознаками 
схожих на курганні насипи. насипи роз-
міщено хаотично, всього нараховано близь-
ко 17 курганів.

Городище рожни. Виявлено на ділянці бо-
рової тераси р. Десна, з двох боків обмеже-
ному глибокими ярами, зі сходу переходить 
у вододільне плато. ще один яр відділяє не-
велику ділянку цієї ж тераси від основного 
масиву, утворюючи останець, що має місце-
ву назву «Городище князя Половця». схили 
залісені, порослі чагарниками, понад ярами 
простежуються залишки валів (можливо — 
обваловка поля). За зовнішніми ознаками 
об’єкт ідентифіковано, як городище, ймовір-
но — скіфської доби.

село літки: городище літки. В заплаві на 
правому березі р. любич, на півострові, ут-
вореному обводненими балками, виявлено 
городище, витягнуте по осі північ—південь, 
довжина з півночі на південь становить 
близько 160 м, ширина з заходу на схід — 
близько 75 м, площа близько 0,92 га. Повер-
хню задерновано, по периметру поросла 
деревами та чагарниками, на площадці го-
родища — поодинокі дерева. З південно-за-
хідного боку городища виявлено захисний 
вал, що добре зберігся. Вал розташовано па-
ралельно краю городища, на відстані близь-
ко 40 м від нього, має довжину близько 130 м, 
задернований, вкритий чагарниками. Архе-
ологічних матеріалів на городищі та поряд з 
ним виявлено не було.

село літочки: поселення літочки 1. При 
в’їзді в село збоку Києва, на полях, було ви-
явлено значну кількість гончарної кераміки 
періоду Давньої русі. Виявлене поселення з 
двох боків обмежене обводненими балками, 
поверхня використовується для сільськогос-
подарських потреб.

Виявлені внаслідок розвідок об’єкти сут-
тєво доповнюють археологічну карту Бро-
варського р-ну. на об’єкти було складено 
облікову документацію з метою внесення їх 
до реєстру нерухомих пам’яток україни.

у серпні 2020 р. біля с. Заруддя (іванківсь-
кий р-н) проведено археологічну розвідку, 
метою якої було уточнення місць розташу-
вання і датування кількох пам’яток, відкри-
тих тут у 1970—1990-х рр., і пошук нових. ро-
боти здійснено в рамках виконання розділу 
«регіональні аспекти матеріальної культури 
Києва і Київського Подніпров’я у серед-
ньовіччі» нДр відділу археології Києва іА 
нАн україни.

Під час розвідки було обстежено 18 па-
м’яток (17 — відкрито), розташованих в за-
плавній частині і на берегах р. тетерів (лівий 
берег) і р. ірша (обидва береги). Переважна 
більшість поселень — багатошарові, зі знахід-
ками доби бронзи, ранньозалізного часу, доби 
середньовіччя і раннього нового часу. се-
ред останніх — три поселення з матеріалами 
часів Київської русі і два хVіі—хVііі ст. одна 
з пам’яток раннього нового часу розташована 

в самому с. Заруддя (перша писемна згадка — 
1507 р.), інша — на березі тетерева. на ній 
знайдено велику кількість уламків керамічно-
го посуду (горщики, макітри, глеки), частина 
якого з опискою чи вкрита поливою, фрагмен-
ти скла, шлаки від переробки руди. на інших 
пам’ятках — сколки і вироби з кременю, ліпна 
кераміка, уламки жорна і зернотерки.

уточнено місце розташування місцевого 
заводу з виробництва фаянсу (ур. Фабрика), 
що функціонував у першій чверті хіх ст., 
оглянуто місце давнього кар’єру з видобут-
ку глини для цього виробництва, описано 
залишки гребель давніх мостів (хVііі ст. — 
ур. старий міст, хіх ст.).

Камеральна обробка знайденого матеріа-
лу дозволить уточнити культурно-хроноло-
гічну характеристику обстежених пам’яток, 
виділити особливості місцевого керамічного 
виробництва раннього нового часу.

Л. Чміль, В. Козюба 

арХеологіЧні пам’Ятки білЯ с. ЗаруДДЯ на тетереВі 
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ЛУГАНСьКА ОбЛАСть

у межах проведення археологічної прак-
тики студентів у серпні—вересні 2020 р. ек-
спедиція східноукраїнської філії іА нАн 
україни, яка функціонує на базі східно-
українського національного університету 
ім. Володимира Даля (м. сєвєродонецьк) 
провела охоронні розкопки насипу курган-
ної групи II біля с. нижня Дуванка сватівсь-
кого р-ну.

розкопки кургану проводилися за допомо-
гою бульдозера методом паралельних тран-
шей із залишенням паралельних бровок для 
стратиграфічних спостережень.

Курганна група II розташована за 800 м 
на північний захід від машинно-тракторної 
станції фермерського господарства «Каш-
тан» на відстані від 200 м (найближчий кур-
ган) до 550 м (найбільш дальній курган) від 
курганної групи I «салотопка», один з якої 
(курган 1) був досліджений експедицією у 
2019 р.

Курганна група II займає площину 500 × 
400 м на більш високій ділянці вододілу у 
порівнянні з місцем розташування курган-
ної групи I «салотопка». Вона складаєть-
ся із десяти курганних насипів. Їх розміри: 
діаметр — від 12 до 40 м, висота — від 0,3 до 
3,5 м. Відстань між курганами від 10 до 90 м.

найбільші кургани розташовані у захід-
ному секторі курганної групи II. Два курга-
ни у цьому секторі пошкоджені перекопами. 
є підстави вважати, що один з них (найбіль-
ший в курганній групі II — діаметр 40 м, 
висота 3,5 м) у 1901 р. досліджував археолог 
є. М. трифільєв методом колодязя. у центрі 
насипу курган має глибоку яму, до 2 м. роз-
міри ями 5 × 6 м.

усі насипи, за винятком найбільшого, руй-
нуються оранкою.

Курган 1 курганної групи II (інв. № 3805) 
займає центральну частину групи. Він має 
овальну (ближче до круглої) форму. Висота 
кургану складає 0,78 м. його розміри: 32 × 
28 м.

у результаті розкопок у кургані виявлено 
дев’ять поховань (сім із них — катакомбної 
культурної спільноти, два — невизначені), 
ровик, а також одна стовпова ямка.

основним і центральним у кургані є похо-
вання 9 катакомбної спільноти. Воно впуще-
не з рівня давнього горизонту (ДГ). Матери-
ковий викид із цього поховання лежить на ДГ 
та дугою охоплює могильну яму з півночі і 
південного сходу. саме над цим похованням 
зроблений первинний насип із світло-сіро-
го ґрунту. насип мав в плані круглу (трохи 
видовжену по лінії північ—південь) форму. 
його розміри 9,5 × 8 м.

у подальшому, до первинного насипу 
були впущені катакомбні поховання 4 і 8. це 
простежується за материковими викидами 
з цих поховань, які лежать на поверхні пер-
винного насипу. Материковий викид з похо-
вання 4 дугою охоплює поховання з північ-
ного заходу і півночі, а викид з поховання 8 
окреслює це поховання з південного сходу, 
сходу і північного сходу. Поховання 8 впу-
щене до первинного насипу таким чином, 
що своєю вхідною шахтою і камерою част-
ково руйнує вхідну шахту основного похо-
вання 9, а своїм викидом перекриває східну 
частину викиду із того ж поховання 9. Пос-
лідовність впуску поховань 4 і 8 в первинний 
насип, нажаль, стратиграфічно не простеже-
но. разом з тим, є підстави вважати ці два по-
ховання є або одночасними, або поховання 4 
раніше (що найвірогідніше), впущене до 
первинного насипу без відповідної досипки. 
саме поховання 8 відрізняється від решти 
досліджених в кургані наявністю не одного, 
а двох горщиків, причому, один з яких був 
наповнений червоною вохрою. Крім того, 
вторинний насип, який пов’язаний із похо-
ванням 8, перекриває ровик таким чином, 
що саме поховання 8 залишається в центрі 
насипу. Поховання 4 у плані займає північ-
но-східний сектор як кола, утвореного ро-
виком, так і вторинного насипу (з огляду на 
місце розташування вхідної шахти).

наступним, за даними стратиграфічних 
спостережень є поховання 5. Впущене воно 
до центру вторинного насипу, своєю вхід-
ною шахтою частково зруйнувало вхідну 
шахту поховання 8. тобто тут, в центрі кур-
гану в одному місці були зроблені вхідні 
шахти трьох катакомбних поховань (№ 9, 8 

Ю. Бровендер 

роЗкопки кургану у сВатіВському раЙоні 
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і 5). Кожне наступне поховання руйнувало 
попереднє.

стратиграфічний аналіз засвідчує част-
кове перекривання камерою поховання 2 
вхідної шахти поховання 5, що дає підстави 
вважати поховання 5 ранішим, а також част-
кову руйнацію вхідною шахтою поховання 2 
східного сегмента материкового викиду з по-
ховання 8. останнє засвідчує хронологічний 
пріоритет поховання 8 над похованням 2. 
Часткова руйнація камерою катакомбного 
поховання 2 центральної частини східного 
сегменту материкового викиду з основного 
поховання 9 вказує на первинність похован-
ня 9.

у північну та північно-східну полу вторин-
ного насипу впущені невизначене в культур-
но-хронологічному відношенні поховання 6 
та поховання катакомбної спільноти 3. стра-
тиграфічних даних щодо послідовності їх 
впуску не простежено.

ще одне поховання, досліджене в кур-
гані — поховання 7. Впущене воно за межа-
ми вторинного насипу. Дані стратиграфіч-
них спостережень щодо послідовності його 
впуску з іншими дослідженими у кургані 
похованнями не зафіксовані.

Абсолютний центр кургану і первинного 
насипу займають поховання 9 і 8 катакомб-
ної культурної спільноти. Дані стратиграфії 
свідчать про хронологічний пріоритет похо-
вання 9.

Поховання 8 і 9 займають абсолютний 
центр вторинного насипу і кола, яке утво-
рює ровик. Враховуючи дані стратиграфіч-
них спостережень вторинний насип впевне-
но пов’язується з похованням 8.

Аналіз стратиграфічної ситуації дозволяє 
визначити послідовність поховань у дослід-
женому кургані наступним чином:

2
5

8 (4?)
4 (?)

9
цікавою є стовпова ямка, виявлена на 

краю вторинного насипу. цей інтерес ще 
пов’язаний з виявленим у 2019 р. в кургані 1 
курганної групи I «салотопка», розташова-
ного в 400 м на південний захід від дослід-
женого у 2020 р. кургану, комплексу з десяти 

стовпових ямок. розташовувалися ямки по 
колу, діаметром біля 19 м. усі виявлені в тому 
кургані поховання (переважно катакомбної 
спільноти) знаходилися в середині цього 
кола. Визначити їх культурно-хронологічну 
належність тоді не вдалося. розташування 
стовпової ямки на краю насипу у кургані, 
дослідженого у 2020 р., катакомбний комп-
лекс поховань у кургані, знахідка великого 
уламка посудини катакомбної спільноти 
поблизу самої ямки, до певної міри, дозво-
ляють пов’язувати їх походження з носіями 
катакомбної культурної традиції.

Варто зазначити, що як поховальний рема-
нент всі сім культурно визначених поховань 
мали кераміку (поховання 2—5 і 7 по одно-
му горщику; поховання 8 — два горщика, а 
поховання 9 — жаровню у вигляді великого 
фрагменту боковини посудини). Дитяче по-
ховання 3, крім того мало кам’яну шліфова-
ну сокиру із граніту (?). у двох похованнях 
(№ 3 і 5) виявлені альчики. у дитячому похо-
ванні 3 знаходилося шість альчиків, а у похо-
ванні дорослої людини 5 — один альчик.

у чотирьох похованнях виявлені жертовні 
кістки тварин. серед них у двох (поховання 2 і 
4) жертовні кістки крупної тварини (бик?) зна-
ходилися у вхідній шахті катакомби, а у решті 
(поховання 3 і 5) — у поховальній камері.

не можна обійти увагою наявність слідів 
вохри у п’яти похованнях. так, у похованні 2 
виявлений шматок вохри. В похованні 8 вох-
ра у вигляді порошку знаходилася в одному 
із горщиків. у решті трьох похованнях вохра 
була простежена за плямами у поховальних 
камерах. лише у двох дитячих похованнях 
(№ 3 і 7) сліди вохри не зафіксовано.

на особливу увагу заслуговує виявлений 
навколо поховань 2, 4, 5, 8, 9 ровик у вигляді 
кола, шириною від 0,5 до 0,8 м, заглибленого 
у материк від 0,4 до 0,8 м. За даними стратиг-
рафічних спостережень, як вже було сказа-
но раніше, ровик було влаштовано для ос-
новного поховання 9. Діаметр ровика 10,5 × 
10 м. його заповнення складалося із темного 
гумусового ґрунту. у заповненні зустрічали-
ся шматочки деревного вугілля.

За характером поховального обряду та 
інвентаря досліджені в нижнєдуванському 
кургані катакомбні поховання пов’язуються 
з донецькою катакомбною культурою.
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луганська археологічна експедиція до 
складу якої увійшла група студентів істо-
ричного факультету луганського націо-

нального університету ім. тараса Шевченка 
(керівник групи о. В. набока) продовжила 
дослідження ранньонеолітичної стоянки 
старобільськ і. як відомо, с. о. локтюшев 
у 1939—1940 рр. відкрив ряд пам’яток, одна 
з яких («пункт 1») виявлена поруч з місцем, 
яке у 1974 р. отримало назву старобільськ і 
(автор відкриття К. і. Красильніков). Пізні-
ше, протягом 1979—1980-х рр. експедиція на 
чолі з о. Г. Шапошниковою та Ю. Г. Гуріним 

С. Теліженко 

ДосліДЖеннЯ ранньонеолітиЧної 	
стоЯнки старобільськ і 

План стоянки старобільськ і, ділянки до-
сліджень 2020 р. позначені штриховкою

дослідила більше 320 м2 нововиявленої 
стоянки. у 2007 р. стоянку досліджувала 
спільна україно-литовська експедиція 
(керівники с. А. теліженко та Г. Моту-
зайте-Матузевічіуте). цьогорічними до-
слідженнями розширено площі розкопу 
2019 р. задля отримання додаткової ін-
формації про матеріальну культуру та 
наявність решток доместикованих тва-
рин (рисунок).

ранньонеолітична стоянка старобіль-
ськ і належить до ракушечноярської 
культури і датована першою чвертю 
VI тис. до н. е. у верхніх шарах стоянки 
трапляються матеріали епохи раннього 
енеоліту, пізньої бронзи та ранньомо-
дернового часу. Північно-західна части-
на пам’ятки постраждала в результаті 



Луганська область

ISSN: 2709-8222 (print), 2709-8230 (online) 141	 Археологічні дослідження в Україні 2020 р.

облаштування траншеї часів другої світової 
війни. у розкопі площею 18 м2 простежено 
траншею завширшки до 1,2 м та завглибшки 
до 0,55 м, в заповнені якої виявлено велику 
кількість осколків від снарядів, гільзи та кулі 
стрілецької зброї, а на дні траншеї виявлено 
міну 82 мм. траншея тягнеться з півночі на 
південь. Культурний шар епохи раннього 
неоліту в даній частині пам’ятки зберігся на 
незначній площі. В результаті вказаних об-
ставин було прийнято рішення про закла-
дання додаткового квадрату площею 4 м2. 
на цій маленькій ділянці на глибині від 
0,3/0,36 м від реперу було простежено по-
тужний шар (до 0,10 м) кухонних скупчень 
стулок річкових молюсків (Unio та Anadonta), 
у яких виявлено представницьку колекцію 

виробів з кременю, фрагмент знаряддя з кіс-
тки, абразив з піщаника, стулку молюска із 
наскрізним отвором та фауністичний ком-
плекс. Кременевий комплекс складається з 
максимально спрацьованого одноплощадко-
вого нуклеусу з негативами від пластинчас-
тих заготовок, відщепів та виробів з вторин-
ною обробкою, більшість з яких виготовлена 
на пластинчастих заготовках. Аналіз фауніс-
тичних решток ще не проведено, але за по-
передніми спостереженнями можна вказати 
на наявність кісток риби, фрагменти панци-
рів черепах та зуби жуйних тварин. Врахову-
ючи відносно високу щільність артефактів, 
виявлених під час досліджень скупчення, у 
2021 р. заплановано проведення додаткових 
досліджень на ширшій площі.
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ЛьВіВСьКА ОбЛАСть

Вивчення енеолітичних пам’яток у Винн-
никах має тривалу історію, яка у першу чер-
гу пов’язана з прізвищем М. Пелещишина. 
нові дослідження відновлені у 2013 р. і сис-
тематично проводяться кожного польового 
сезону. Ключовими об’єктами є поселення 
культури лійчастого посуду (КлП) на горі 
лисівка та трипільської культури (тК) на 
горі жупан.

Завданням розкопок 2020 р. на горі лисів-
ка було розкрити площу поруч минулоріч-
ної ділянки, закладеної біля північного 
краю гори, у якій виявлено скупчення гос-
подарських ям, з метою виявлення подібних 
об’єктів, що дало б змогу простежити плану-
вальну структуру поселення.

розкопавши площу 42 м2 зафіксовано кіль-
ка об’єктів (рис. 1: 1). Перший з них — це 
яма овальної в плані форми розмірами 1,2 × 
1,6 м, орієнтована у напрямі схід—захід, із 
звуженими стінками до дна, яке вперлося в 
кам’яний щит на гл. 0,6 м. Заповнення ями 
містило одноманітний гумусований ґрунт 
чорного кольору з окремим скупченням 
дрібних шматків обмазки. окрім великої 
кількості фрагментів кераміки та поодино-
ких виробів з кременю у ямі, зокрема на її 
дні, знайдено глиняне грузило та розвал ве-
ликого лійчастого горщика.

у південній частині розкопу зафіксовано 
скупчення відходів життєдіяльності посе-
ленців із уламками кераміки. Від нього зали-
шилася велика овальна в плані форми пляма 
гумусованого ґрунту розмірами 2,7 × 4,5 м, 
яка виходила за межі розкопу. Її заповнен-
ня, чорного кольору, простежувалося вже 
на гл. 0,4 м і залягало до 0,7 м. у перетині 
дно запливу проходило по нерівному мате-
риковому камінню, яке місцями виступало 
хвилястими смугами на рівні 0,4—0,5 м від 
денної поверхні. у північній частині цього 
смітника теж знайдено розбитий горщик.

Виявлено більше семи сотень одиниць ру-
хомого матеріалу, переважно кераміки, мен-
ше виробів з кременю та каменю. технологія 
виготовлення посуду традиційна для КлП з 
додаванням до тіста піску та дрібних часток 
шамоту. існує специфіка поверхні артефак-
тів. ті з них, які виявлені в об’єктах мають ло-

щіння, а поверхня у предметів з культурного 
шару, які перебували у супіщаних ґрунтах, 
переважно марка або шорстка на дотик.

типологічно переважають лійчасті горщи-
ки з високими вінцями діаметрами 15—30 см. 
Вироби орнаментовані. це класичні штампи 
прямокутного стовпчика, півокруглого і ду-
гоподібного сегменту, півокруглих та прямо-
кутних відбитків, борозенковий мотив, зигзаг. 
Деякі з посудин на шийці мали сформовані 
широкі комірці, що зустрічається вкрай рідко.

також значним числом представлені лій-
часті горщики з потовщеними вінцями. Вда-
лося реставрувати дві посудини цього типу. 
Вони висотою 35 см, діаметрами вінець 12 і 
40 см (рис. 1: 2, 3). Меншим числом нарахо-
вані миски та черпаки.

як і в минулому сезоні, виявлено чимало 
пряслиць — дев’ять предметів, діаметра-
ми 4,5—6,5 см (рис. 1: 5). також до виробів 
прядіння й ткацтва належить грузило цилін-
дричної форми висотою 11 см, діаметром 
7 см (рис. 1: 8).

Крем’яні знахідки нараховують 75 одини-
ць, половина з них це відходи виробництва, 
решту складають пошкоджені та цілі рету-
шовані пластини (рис. 1: 6), два скребки та 
дві сокири (рис. 1: 7). ще меншим числом 
представлені вироби з каменю: лощило, роз-
тирач і шліфувальний камінь.

Важливими здобутками експедиції стали 
знахідки імпортної столової кераміки три-
пільської культури, серед яких виділяються 
дві сферичні миски діаметрами вінець 12 см 
(рис. 1: 4). очевидно, зв’язки КлП із своїми 
східними сусідами були досить тісними, 
адже за останні роки на лисівці виявлено чи-
мало кераміки КлП зі спробою наслідування 
технології тК в тому числі розмальованою 
коричневою фарбою.

також здійснювалися дослідження двоша-
рового поселення культури лійчастого посу-
ду та трипільської культури на сусідній горі 
жупан, однієї з найбільших вершин басей-
ну р. Маруньки — 390 м н. р. м. розкоп, роз-
мірами 6 × 6 м, закладено зі східної сторони 
минулорічного у якому зафіксовано кілька 
заглиблених ям. Завданням було виявити 
чергові об’єкти з метою синхронізації ви-

А. Гавінський, Я. Яковишина 

роЗкопки енеолітиЧниХ поселень у ВинникаХ 
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щезазначених культур. однак, знявши шар 
одноманітного супіщаного ґрунту до рівня 
материкового каміння таких об’єктів не ви-
явлено. необхідно відзначити про значну ні-
веляцію культурного шару у сторону схилів 
гори (від 0,2 м у центральній частині до 0,6—
0,7 м при краях), а також те, що матеріали 
КлП і тК зустрічаються однаково на різних 
глибинах та поміж материковим камінням, 
яке залягає дуже нерівно, із окремими хвиле-
подібними виступами та западинами.

Здобуто понад 60 одиниць фрагментів 
кераміки КлП. як в технологічному, так і в 

типологічному плані ці вироби притаман-
ні широкому ареалу КлП. Класичними є 
лійчасті горщики з високими вінцями діа-
метрами 14—22 см (рис. 2: 2) та посудини з 
потовщеними, пружкоподібними вінцями 
діаметрами 18—20 см (рис. 2: 1). останні з 
них прикрашені штампами та пальцевими 
защипами. також знайдено кілька виробів 
S-подібного профілю діаметрами вінець 
9—12 і 30 см, а від черпаків залишились руч-
ки типу ansa lunata, одна з яких прикрашена 
дворядною драбинкою із відбитків трикут-
них штампів (рис. 2: 8).

рис. 1. Винники-лисівка: 1 — план розкопу; 2—8 — знахідки 
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Більшою колекцією представлена кера-
міка тК — понад 150 екземплярів. Значно 
переважають фрагменти кухонного посуду 
з інтенсивною домішкою піску, рідше дріб-
них фракцій шамоту. Їхня поверхня шорс-
тка, коричневого і чорного кольору. рідко 
зустрічається столовий посуд виготовлений з 
відмученої глини без домішок, охристого ко-
льору. серед форм виокремлюються амфо-
ри, миски, опуклобокі горщики (рис. 2: 3), а 
також горщик банкоподібної форми (рис. 2: 
4). Виділяється лійчасте вінце посудини із 
внутрішньої стінки якого сформоване по-
товщення, яке, можливо, слугувало місцем 
для накривки. Присутні і окремі елементи 
посудин — гостроколінчасті вушка, виступ-
хват прямокутної форми.

Деякі фрагменти мають сліди темно-ко-
ричневої або червоної фарби, яка вкрива-
ла всю зовнішню поверхню. Поширеним є 
заглиблений орнамент — овальні штампи 

по краю вінець, на шийках дві-три горизон-
тальні лінії шнура чи прямокутних штам-
пів, а також поєднання відбитків штампів та 
шнура в одній композиції (рис. 2: 5, 6). В од-
ному випадку відбиток шнура розташовано 
вертикально. Керамічний матеріал має ана-
логії з типом Гордінешти.

Під час досліджень виявлено 23 знахідки 
з кременю, у більшості — це відходи вироб-
ництва, два зужиті нуклеуси, два скребки 
і п’ять уламків ретушованих пластин. усі 
вони виготовлені із західноволинського і 
подільського кременю туронського поход-
ження. серед цієї збірки вирізняється ре-
тушована макропластина із свєцєховського 
кременю розмірами 2,9 × 17,2 × 0,6 см (рис. 2: 
7). Вона є свідченням внутрішніх контактів 
населення культури лійчастого посуду, адже 
поклади свєцєховського кременю фіксують-
ся приблизно за 160—200 км від Винник на 
території Польші. Відносно культурної при-

рис. 2. Винники-жупан: 1, 2, 7, 8 — 
знахідки культури лійчастого посуду; 
3—6 — знахідки трипільської культури
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належності решти виробів сказати важко, ос-
кільки техніка виробництва обох енеолітич-
них культур дуже подібна.

Про те, що на горі жупан існували назем-
ні споруди із глиняними стінами, вказують 
більші шматки обмазки з відбитками пруття 
діаметрами 5 см.

таким чином, в результаті досліджень 
енеолітичних пам’яток у Винниках на горі 
лисівка і жупан здобуто важливі дані для 
характеристики планувальної структури по-
селень, матеріальної культури, а особливо 
контактів між культурою лійчастого посуду 
та трипіллям на пограниччі їхнього ареалу.

розвідковий загін Пліснеської експедиції 
(о. Дідик, р. любунь) у 2020 р. проводив об-
стеження на території Золочівського (с. Бір, 
с. руда-Колтівська) та Бродівського (с. Під-
гірці, смт Підкамінь) р-нів. Головна мета по-
лягала у виявленні поселень, що складають 
далеку синхронну округу старожитностям 
Пліснеського археологічного комплексу, а 
також у вдосконаленні топографічно-гео-
дезичного методу вивчення археологічних 
пам’яток.

у с. Підгірці розвідкові роботи здійснюва-
лися в межах східних околиць Пліснеського 
археологічного комплексу для моніторингу 
стану зовнішніх ліній оборони та уточнення 

їхніх конфігурацій. Проведено попередні 
тахеометричні зйомки.

на території та в околицях с. Бір виявлено 
три поселення (Бір і—ііі), попередньо дато-
вані за підйомним керамічним матеріалом 
XV—XVI ст.

Довкола с. руда-Колтівська зафіксовано 
два поселення VIII—X ст. (руда-Колтівсь-
ка ііі і іV).

у смт Підкамінь оглянуто місцеву скелю-ос-
танець та прилеглу територію. Здійснено фо-
тофіксацію ніш-врубів, деяких пазів та врубок, 
проведено обміри пагорбу. За отриманими 
результатами складено ситуаційний план із 
нанесенням ізоліній на знімок google map.

О. Дідик 

короткі піДсумки робіт роЗВіДкоВого Загону 
пліснеської експеДиції 

стаціонарні дослідження на Пліснеську 
у сезоні 2020 р. проводились під програму 
спорудження скансену на високому плато 
слов’янського городища іх—х ст. основни-
ми цілями експедиції були: вивчення забудо-
ви між четвертою та п’ятою лініями оборони 
(розкоп і), встановлення характеру забудови 
послідовності й потужності нашарувань в 
східній частині високого плато, неподалік 
другої лінії захисту (траншея іі), з’ясування 
конструкції та призначення «курганоподіб-
ного» останця (ймовірної вежі) на терасі за-

хідного краю високого плато (траншея і), 
а також проведення чергових розкопок 
(розкоп іі) й рекультиваційних робіт (тран-
шея ііі) на курганному некрополі х—хіі ст.

у розкопі І (пл. 25 м2) вдалось виявити три 
об’єкти: господарську яму хі—хіі ст. (об. 1), 
господарську яму (об. 1а) та житлову спору-
ду (об. 2) іх—х ст.

Розкоп ІІ (пл. 15 м2) закладено на невелико-
му кургані зі слідами незначного руйнування 
на вершині. Курган виявився кенотафом хі—
хіі ст. зі слідами дерев’яних конструкцій, в т. ч. 

О. Дідик, А. Филипчук 

ВиВЧеннЯ пліснеського арХеологіЧного комплексу 
(с. піДгірці броДіВського раЙону) 
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порожньої поховальної камери, від якої зберег-
лися, насамперед, численні залізці цвяхи.

цікавими виявилися й підсумки робіт на 
місці, як раніше вважалося, оборонної вежі 
(траншея І, пл. 5 м2). насправді, цей «кур-
ганоподібний» останець сформувався в ре-
зультаті людської діяльності. як наслідок ви-
добування каменю в різні історичні періоди 
була утворена ціла тераса, розташована ни-
жче високого плато Пліснеська.

жодних знахідок та об’єктів не вдалося за-
фіксувати в траншеї ІІ (пл. 2 м2). цілком мож-
ливо, місцева ділянка городища не була доб-
ре обжита у слов’янський чи давньоруський 
періоди.

Траншея ІІІ (пл. 15 м2) закладена на місці по-
руйнованого і пограбованого кургану хіі ст. 
Вдалося зафіксувати рештки дерев’яної по-
ховальної камери, сліди пізнішого грабіжни-
цького вкопу (в т. ч. кераміку хіх ст.).

спільна експедиція Комунального закладу 
львівської обласної ради «історико-краєзнав-
чий музей» та львівського національно-
го університету ім. івана Франка у липні 
2020 р. продовжила розкопки багатошарової 
пам’ятки Карів і (сокальський р-н) — посе-
лення лежницької групи ранньоскіфського 
часу та кремаційний могильник другої по-
ловини іі ст. н. е.

основні зусилля спрямували на розкриття 
ділянок, які залишилися недослідженими у 
попередніх польових сезонах. на території 
пам’ятки закладено чотири розкопи, при-
різку та десять шурфів загальною площею 
202 м2 (рис. 1). стратиграфія ґрунту свідчить, 
що на місці розкопок у процесі сільськогос-
подарської діяльності було сильно пошкод-
жено верхній шар, в якому, зазвичай, роз-
ташовувалися об’єкти як ранньоскіфської 
доби, так і римського періоду. Мабуть тому 
на могильнику цьогоріч не було виявлено 
жодного захоронення, натомість в орному 
шарі часто траплялися кремовані кісточки і 
розрізнений поховальний речовий матеріал. 
так, у розкопі 1 розміром 12 × 4 м знайде-
но грибоподібну бронзову сережку ран-
ньоскіфського часу і залізну перепалену у 
вогні сковку у вигляді скріплених між собою 
двох пластин римського періоду. у цьому ж 
шарі, на відстані біля 30 м від поховання 1, 
виявлено три невеликі фрагменти червоно-
лакової кераміки «Terra sigillata», переміщені 
плугом або спеціально викинуті за його межі 
під час поховальної церемонії.

розкоп 2 закладено на іншому боці польо-
вої дороги, паралельно розкопу 2 2019 р. на 
площі розмірами 12 × 4 м, а також приріз-

ці величиною 4 × 4 м, не виявлено жодного 
об’єкта. В орному шарі подекуди трапля-
лися невеликі фрагменти ліпної кераміки 
ранньоскіфського часу, кілька — періоду іс-
нування могильника, а також залізний цвях 
з круглою широкою шапкою і обламаним 
стержнем, сплавлену у вогні краплю бронзи 
та аналогічну до вищезгаданої, тільки мен-
ших розмірів, залізну пластинчасту сковку із 
слідами перебування у вогні.

розкоп 3 розмірами 18 × 4 м дав більшу 
кількість матеріалів. це пов’язано із тим, що 
його закладено поруч із поховання 12, котре 
було частково зруйноване плугами під час 
оранки. Припускаємо, що більшість знай-
деного у розкопі матеріалу походить саме 
з цієї могили. це — два уламки кружальної 
посудини зі слідами чорного лаку на внут-
рішній частині, залізний стержень розміром 
9,5 × 0,4 см від рогового трискладового греб-
ня, ціла і дві частково пошкоджені бронзові 
фібули типу Альмгрен 84, фрагмент пелюс-
тки від бронзової підвіски-кулона (більшу її 
частину виявлено у похованні 12), залізний 
гачок, половина маленької намистинки бла-
китного кольору, а також дротина довжиною 
2 см і масою 1,47 гр із жовтого металу. на по-
верхні останньої присутні сліди оплавлення. 
Аналогічна знахідка була виявлена у 2019 р. 
поруч із похованням 12. Можливо, обидва 
предмети походять від сплавленої у вогні 
прикраси (прикрас?), однак в процесі оран-
ки були переміщені в різні сторони на від-
стань більше 10 м від поховального об’єкта.

у південно-східній частині розкопу 3 на-
трапили на сліди зиґзаґоподібної траншеї, 
зафіксованої також під час розкопок 2017 

Я. Онищук, Н. Білас, В. Сидорович, Б. Гринчишин 

ДосліДЖеннЯ поХоВальниХ пам’Яток В околицЯХ сіл 
каріВ і реЧиЧани на льВіВЩині 
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і 2019 рр. Її глибина сягає 0,9 м від сучасної 
поверхні. Подекуди на дні простежено сліди 
від дерев’яних стовпів круглої та квадратної 
форми. у заповненні об’єкта виявлено дріб-
ні фрагменти кружальної кераміки із зеле-
ною поливою, денце пляшки з гутного скла, 
ковані цвяхи тощо. Знайдений матеріал 
дозволяє датувати споруду XVII ст., однак 
її призначення залишається незрозумілим. 
Можливо, це була дерев’яна огорожа, напри-
клад у вигляді частоколу, яка могла викону-
вати як господарські, так і військово-оборон-
ні (для захисту польового табору) функції.

розкопом 4 було перерізано польову доро-
гу. його закладено як продовження розко-
пу 3 з польового сезону 2019 р. як і у попе-
редніх випадках, жодних об’єктів у ньому не 
зафіксовано, однак в орному шарі знайдено 
кілька крапель сплавленої бронзи, вушко 
якогось предмета та фібулу з цього ж мета-
лу. остання має підв’язний приймач і да-
тована пізньоримським часом. Виходячи з 
незначної глибини знаходження (0,1 м), а та-
кож з того, що на території пам’ятки Карів і 
не виявлено матеріалів ііі—іV ст., вважаємо 
її потрапляння на територію могильника ви-
падковим.

отже, проведені у 2020 р. археологічні до-
слідження могильника Карів і засвідчили, 
що на його території більше не залишило-
ся ділянок, перспективних для подальшого 
вивчення. це говорить про те, що пам’ятка 
розкопана повністю і надалі потребує на-
укового опрацювання виявлених об’єктів і 
матеріалів. Загалом на території могильника 
відкрито 12 кремаційних захоронень (у тому 
числі одне парне) з різноманітним інвента-
рем. у поховальних комплексах виявлено 
останки тринадцяти осіб: дев’ять чоловіків, 
трьох жінок та однієї дитини підліткового 
віку (групи infantilis II).

окрім розкопок у Карові, в польовому се-
зоні 2020 р. були проведені розвідкові дослід-
ження в околиці с. речичани Городоцького 
р-ну. Згідно інформації місцевих жителів, 
у лісі на північній околиці села кілька років 
тому випадково знайшли комплекс заліз-
них і бронзових виробів. З огляду на те, що 
знахідки походили з давнього поховання, їх 
у поліетиленовому пакеті закопали на місці 
виявлення. В указаному місці було закладе-
но сім розвідкових шурфів загальною пло-
щею 11 м2. В одному із них на глибині 0,6 м 
від сучасної поверхні натраплено на вище-

рис. 1. Карів і, план території дослідженої у 2017—2020 рр. 
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згаданий поліетиленовий пакет, всередині 
якого знаходилися різноманітні артефак-
ти: обрядово зіпсуті меч і два наконечники 
списів, фрагменти умбона та ручки щита, 
частини ножиць пружинного типу, три 

шпори, кінцевих рогу для пиття, розгалужу-
вач ременів кінської вуздечки та ін. (рис. 2). 
на особливу увагу заслуговують сплавлені 
у поховальному вогнищі фрагменти брон-
зового казана-сітули з антропоморфними 
атташами у вигляді жіночих личин (рис. 3: 
1) та кінцівка рогу для пиття (рис. 3: 2). усі 
предмети мають сліди перепалення та оп-
лавлення у вогні. Знахідка кількох кремова-
них людських кісток вказує на наявність тут 
тілопального поховання, правдоподібно, ям-
ного типу. Шурфування пам’ятки, а також 
вивчення її території за допомогою геофі-
зичних приладів, не виявили інших об’єктів, 
а отже не підтвердили можливість існування 
тут могильника. специфічний набір похо-
вального інвентарю (фрагменти спеціально 
розбитого посуду, ритуально погнуті меч і 
наконечники списів, наявність рогу для пит-
тя, частин бронзової сітули тощо) споріднює 
поховання в речичанах з пам’яткою Карів і 
і дозволяє датувати фазою В2/с1, зокрема 
другою половиною іі ст. н. е.

рис. 3. речичани: 1 — антропоморфний атташ сітули; 
2 — кінцівка ритону

рис. 2. речичани, матеріали з кремаційного поховання 
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у 2020 р. на території львівської облас-
ті проведено розвідки в рамках виконання 
державної програми археологічних дослід-
жень та низки проєктів господарського при-
значення.

на продовження програми львівської 
облдержадміністрації «Археологічний ка-
дастр львівської області» експедиція науко-
во-дослідного центру «рятівна археологічна 
служба» іА нАн україни під керівництвом 
о. М. сілаєва виконала розвідки в межах 
Червоноградського р-ну. об’єктом дослід-
жень був басейн р. Білосток — правосторон-
нього допливу р. Західний Буг.

інформація про пам’ятки археології зби-
ралася двома шляхами. В першу чергу під-
сумовувалися відомості наукових публікацій 
про відомі об’єкти археології, котрі з тих чи 
інших причин не були взяті до державного 
обліку. Матеріали, отримані в результаті по-
шуків місцевого краєзнавця П. Бугая та спів-
робітників інституту українознавства нАн 
україни ім. і. Крип’якевича В. Коноплі та 
В. Войнаровського, були опубліковані в серії 
статей і включають комплекс з більш ніж 
30 пам’яток. ці дослідження розпочались у 
2000-х рр. і охоплювали регіон нижньої течії 
р. Білостік, на захід від с. Зубків, в околицях 
сіл Комарів та Волиця.

Другим шляхом встановлення наявності 
пам’яток були польові розвідки, проведені в 
частині течії р. Білосток та на ділянці вздовж 
русла найбільшої правосторонньої прито-
ки — р. Млинівки. Під час розвідок 2020 р. 
було обстежено площу близько 82 км2 в су-
часних адміністративних межах сокальської 
та радехівської міських територіальних гро-
мад Червоноградського р-ну, або, за старим 
адміністративно-територіальним поділом 
на території Поторицької, Волицької та Пе-
респівської сільських рад сокальського р-
ну, розжалівської, Бишівської, стоянівської, 
сушненської і тетевчицької сільських рад 
радехівського р-ну. В результаті проведених 
досліджень підтверджено локалізацію 34 ві-
домих об’єктів археології та виявлено 11 но-
вих об’єктів, в тому числі 1 стоянка, 43 посе-
лення та 1 курган.

у межах та на околицях с. Комарів підтвер-
джено локалізацію 19 пам’яток, Комарів 1—
19, раніше виявлені П. Бугаєм, В. Коноплею 
та В. Войнаровським. у переважній біль-
шості це багатошарові поселення епохи не-
оліту, енеоліту, доби бронзи, ранньозалізно-

го віку, римського часу та слов’яно-руського 
періоду.

Біля с. Волиця локалізовано 11 пам’яток, 
виявлених тими ж дослідниками. Культур-
но-хронологічні межі існування поселень 
Волиця 1—11 включають епохи енеоліту, 
доби бронзи, ранньозалізного віку, римсько-
го часу та слов’яно-руського періоду.

на схід від с. Бишів підтверджено локаліза-
цію поселення ранньозалізного віку Бишів 1, 
виявлену під час розвідок нДц «рАс» іА 
нАн україни у 2003 р., а також знайдено 
нове двошарове поселення ранньозалізного 
віку і римського часу Бишів 5.

на схід від села ордів зафіксовано п’ять 
об’єктів археологічної спадщини — посе-
лення доби бронзи, ранньозалізного віку і 
римського часу Ордів 1—4, а також стоянку 
фінального палеоліту Ордів 5.

у північній частині села Забава виявлено 
рештки поселення пізнього періоду доби 
бронзи Забава 1.

розвідками в околицях с. Збоївська пов-
торно локалізовано знайдені під час до-
сліджень нДц «рАс» у 2003 р. поселення 
ранньослов’янського часу та княжої доби 
Збоївська 1 і 2. також виявлено три нових 
об’єкти археології — поселення доби брон-
зи, ранньозалізного віку, римського часу, 
княжої доби і пізнього середньовіччя Збоївсь-
ка 3—5.

Біля с. сушно підтверджено локалізацію 
виявленого у 2003 р. об’єкта археології — по-
селення княжої доби та пізнього середньовіч-
чя Сушно 1.

на вододільному плато між селами со-
банівка і йосипівка обстежено і зафіксовано 
об’єкт археології Собанівка 1 — задовільно 
збережений курган в урочищі «Могила».

роботи звітного сезону є продовженням 
державної програми досліджень, розпоча-
тої розвідками 2012—2015 рр. в басейні річ-
ки солокія, у 2016—2017 рр. в басейні річки 
себечівка на території сокальського р-ну, 
у 2018 р. в басейні р. острівка на території 
радехівського р-ну, а також першого етапу 
досліджень басейну р. Білосток в межах со-
кальського та радехівського районів в 2019 р. 
Під час звітного сезону обстеження території 
басейну цієї річки повністю завершене.

При проведені розвідок для розроблення 
проєкту реконструкції автомобільної доро-
ги загального користування державного зна-
чення т 14-25 на ділянці жовква—Кам’янка-

О. Сілаєв, З. Ільчишин 

роЗВіДки на льВіВЩині 
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Бузька було виявлено вісім нових об’єктів 
археології. траса проходить через територію 
жовківської та Кам’янка-Бузької міських те-
риторіальних громад львівського р-ну.

на північно-східній околиці с. сопошин, 
на схід від м. жовкви, зафіксовано поселен-
ня доби бронзи Сопошин 1 та багатошаро-
ву пам’ятку енеоліту, ранньозалізного віку, 
княжої доби і нового часу Сопошин 2.

на південь від с. Блищиводи локалізова-
но три об’єкти археології — поселення ран-
ньозалізного віку Блищиводи 4, двошарова 
пам’ятка ранньозалізного віку, княжої доби 
та пізнього середньовіччя Блищиводи 5, бага-
тошарова пам’ятка мезоліту, римського часу, 
княжої доби, та пізнього середньовіччя Бли-
щиводи 6.

Біля західного краю с. Зіболки виявлено ре-
штки поселення княжої доби і пізнього серед-
ньовіччя Зіболки 1, а також місцезнаходження 
старожитностей княжої доби Зіболки 2.

на схід від с. Воля-жовтанецька локалізо-
вано двошарову пам’ятку з матеріалами ран-
ньозалізного часу та пізнього середньовіччя 
Воля-Жовтанецька 1.

розвідкові обстеження проводились також 
для проєктування ділянки реконструкції 

ліній електропередач стрий—Борислав на 
території Дрогобицької міської територіаль-
ної громади Дрогобицького р-ну. В резуль-
таті цих робіт локалізовано частину відомо-
го курганного могильника та виявлено шість 
нових об’єктів археології.

у межах раневицького лісництва на пів-
ніч від м. стебник обстежено групу з п’яти 
курганів в урочищі «Колпецька діброва» та 
окремий курган в урочищі «на солецькій 
Гірці», які є частиною великого курганного 
могильника — пам’ятки археології місцево-
го значення. Частину курганів розкопав у 
1930-х рр. т. сулімірський.

також, на східній та на північній околицях 
м. стебник виявлено чотири поселення епо-
хи неоліту, доби бронзи, ранньозалізного 
віку та пізнього середньовіччя Стебник 1—4.

на схід від с. Модричі повторно обстеже-
но пам’ятку епохи неоліту Модричі 1, яка 
була локалізована розвідками нДц «рАс» 
у 2018 р. при опрацюванні проєкту будів-
ництва ділянки автодороги т 14-02 в обхід 
м. трускавець, а також виявлено два бага-
тошарових поселення епохи неоліту, доби 
бронзи, римського часу і княжої доби Мод-
ричі 2 і 3.

у вересні—жовтні 2020 р. експедиція нДц 
«рАс» іА нАн україни проводила превен-
тивні розкопки та нагляд на поселенні Мод-
ричі 1, розташованому в межах будівництва 
автомобільної дороги т 14-02 східниця—Пі-
сочна на ділянці км 16 + 100—км 21+700, в 
обхід м. трускавець. роботи проводились 
біля південно-східної околиці села Модричі 
Дрогобицького р-ну, на схід від крайньої за-
будови по вулиці Воїнів уПА.

уздовж смуги відведення автодороги на 
відрізку 175 м закладено три розкопи загаль-
ною площею 1732,5 м2. Довша вісь розкриття 
орієнтована по ліній південний захід—пів-
нічний схід.

Розкоп І площею 350 м2 (5 × 70 м) розта-
шовано на крутому схилі правого берега 
р. Вишниця, в межах та на південній пери-
ферії пам’ятки Модричі 1. тут зафіксовано 
поодинокі фрагменти ліпного посуду і кре-
меневі артефакти культури лінійно-стріч-
кової кераміки, а також знахідки матеріалів 

кінця XVII — XIX ст. Археологічних об’єктів 
на цій площі не виявлено.

Розкопи ІІ і ІІІ закладені в західній та північ-
но-західній частинах пам’ятки і в процесі до-
сліджень доповнені серією прирізок і додатко-
вими розкриттями, що дозволило дослідити 
велику кількість об’єктів в межах давнього по-
селення (рис. 1). Площі становлять: в розко-
пі іі — 400 м2 (20 × 20 м), в розкопі ііі — 946 м2 
(31 × 70 м), в межах прирізок — 36,5 м2. на цій 
території зафіксовано найбільшу концент-
рацію знахідок, переважно матеріалів куль-
тури лінійно-стрічкової кераміки. Виявлено 
135 об’єктів, з них: 3 — великі господарські 
споруди із заглибленими частинами аморф-
ної форми (об’єкти 12, 14 і 15), розміри яких 
становлять 3,9 × 5, 6,8 × 7,8 і 3,6 × 10,4 м; 4 — за-
глиблені конструкції у вигляді вузьких рови-
ків 0,3—0,6 × 2,8—7,8 м зі стовповими ямками; 
126 — ями малого та середнього розміру (від 
0,25 до 1,5 м у перетині) округлої, овальної та 
підпрямокутної форми (рис. 2).

О. Сілаєв, М. Шніцар, З. Ільчишин, О. Войтюк 

роЗкопки неолітиЧного поселеннЯ моДриЧі 1 
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Більша частина об’єктів згруповані і є 
складовими частинами двох великих спо-
руд — наземних будинків з опорно-стов-
повою конструкцією. З них найліпше збе-
режена споруда зафіксована в розкопі іі і 
складається з 76 ям — решток опорних стов-
пів та об’єктів іншого призначення. Загальні 
її розміри становлять 8 × 26,5 м, форма пря-
мокутна, довшою стороною орієнтована по 
лінії північ—південь. Західна і східні стінки 
чітко окреслені рядами стовпових ям, з пів-
нічної сторони частково простежується вузь-
кий ровик. Внутрішній простір розділений 
поперечними лініями стовпових ям, роз-
міщеними симетрично по три, іноді з вели-
кими проміжками. Шість ям, розташованих 
у південній частині споруди відрізняються 
більшими розмірами та специфічною пря-
мокутною формою. В побудові цих ям від-
значено подвійні або потрійні заглиблення, 
що можуть бути рештками посилених конс-
трукцій.

у межах розкопу іі зафіксовано декілька 
паралельних рядів стовпових ям, розташо-
ваних під кутом до окресленої споруди та 
частково в межах її об’єму. очевидно вони 
не були синхронними з цим будинком, їх 
призначення не встановлено.

Друга споруда виявлена в розкопі ііі, має 
дещо відмінні конструкційні особливості і 
зафіксована не в повному обсязі. орієнто-
вана вона так само як і попередня і розта-
шована паралельно до неї на віддалі 15 м в 
напрямку на схід. найліпше збережена пів-
денна частина складається з двох ровиків, які 
окреслюють східну та західну стінки, і семи 
стовпових ям, розміщених рядами впоперек 
споруди. Ширина будівлі тут складала 7,5 м. 
Прирізкою в східній частині розкопу ііі, 
закладеною вже за межами відведеної для 
будівництва автодороги ділянки, вдалось 
зафіксувати паралельні ряди стовпових ям, 
які є продовженням цієї споруди, принай-
мні її східної стіни та внутрішніх конструк-
цій. Довжина її в розкритому об’ємі розко-
пу ііі становить 24 м. однак, конструкційні 
елементи цієї будівлі менш систематичні. З 
південно західної сторони рештки стіни від-
сутні, натомість виявлено залишки іншого 
об’єкта у вигляді вузького ровика зі стовпо-
вими ямами.

За аналогією зі схожими спорудами, вияв-
леними під час розкопок на поселеннях куль-
тури лінійно-стрічкової кераміки в німеч-
чині, словаччині, Чехії і Польші, ці об’єкти 
можуть бути визначені як рештки житлових 
будівель — так званих «довгих домів».

Збірка знахідок, виявлених в культурному 
шарі, зокрема в периметрі житлових споруд, 
а також у заповненнях об’єктів, складається з 
ліпного посуду, виробів з кременю, обсидіа-

ну і каменю. серед керамічних матеріалів 
спостерігається абсолютна перевага кухон-
ного посуду і майже повна відсутність сто-
лової кераміки. уламки та розвали посудин 
мали дуже поганий стан збереження, що 
може пояснюватись лужністю ґрунтів в місці 
проведення досліджень, оскільки на віддалі 
лише 60 м від місця проведення розкопок 
розташований великий відвал із старої шахти 
калійних солей. З цієї ж причини на пам’ятці 
зовсім немає остеологічного матеріалу. нато-
мість вдалось зібрати доволі чисельну колек-

рис. 1. Планіграфія розкопів іі і ііі з виявленими 
об’єктами 
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цію артефактів з кременю та обсидіану, які 
включають нуклеуси, ретушовані пластини 
і відщепи. характерним предметом є також 
виявлене на поселенні кам’яне знаряддя 
(тесло або мотика) у формі «шевської колод-
ки». Всі ці предмети однозначно датують 
культурний шар пам’ятки епохою неоліту. 
Відсутність матеріалів інших періодів, ок-
рім незначної кількості предметів нового та 
новітнього часів, дозволяє вважати пам’ятку 
Модричі 1 одношаровим поселенням куль-
тури лінійно-стрічкової кераміки.

Здійснено графічну і фотографічну фік-
сації місць розташування об’єктів археології, 
розкопів, решток стаціонарних споруд та стра-
тиграфічних профілів розкопів. на об’єкті 
культурної спадщини виконано увесь обсяг 
пам’яткоохоронних робіт. однак, зберігається 
можливість проведення подальших наукових 
досліджень східної частини пам’ятки Модри-
чі 1, яка залишилась поза межами території 
будівництва автодороги і зберігає значну 
перспективу виявлення інших об’єктів та ма-
теріалів неолітичного поселення.

рис. 3. споруда 1 в процесі досліджень, фото

рис. 2. розкопи іі і ііі в процесі досліджень, фото 
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миКОЛАїВСьКА ОбЛАСть

на північному сході Миколаївщині біля 
с. скобелєве в липні та в кінці жовтня 2020 р. 
ватага з 10 мародерів за допомогою важких 
землерийних механізмів (з м. Кривий ріг), під 
захистом охоронної приватної фірми «Варта 
міста» з одеси нахабно знищувала курган 
одного з очільників скіфської спільноти. З 
огляду на масштабність руйнувань та знач-
них фінансових витрат на ці дії, ініціатор 
цієї акції мав на меті зірвати добрячій куш, 
потрапивши до головних підземних споруд 

пам’ятки. Дії грабіжників були рішуче при-
пинені миколаївськими археологами за ак-
тивної підтримки ветеранів бойових дій на 
сході україни з цього міста.

Безбоязне триразове втручання сучасних 
грабіжників до насипу кургану та його під-
земної частини, до глибини 6 м, пояснюється 
тим, що суд Казанківського р-ну, не маючи 
достатніх підстав (?), двічі без покарання від-
пускав екскаватор та бульдозер, які поліція 
затримувала на місці злочину. З приводу цієї 

Ю. Болтрик, О. Смирнов 

ЗуХВале пограбуВаннЯ елітного скіФського кургану 
Юрицина могила 

рис. 1. Курган Юрицина Могила, вигляд до пограбування, фото літа 2020 р. 

рис. 2. Курган Юрицина Могила, вигляд після трьох циклів роботи техніки грабіжників, фото з дрону і. Зелінсь-
кого 11 листопада 2020 р. 
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масштабної та безпрецедентної події спілка 
археологів україни направила лист-звернен-
ня до президента україни. А всенаціональні 
та регіональні засоби масової інформації вже 
протягом двох місяців тримають цю подію в 
центрі уваги.

Широкий розголос, викликаний небува-
лими за зухвалістю спробами пограбування 
такої визначної пам’ятки археології, обсяг 
насипу якої за попередньою оцінкою складав 
понад 20 тис. м3, і яка до того ж перебуває на 
державному обліку та охороні (за рішенням 
№ 216 від 09.07.1988 р. Миколаївської облас-
ної ради народних депутатів), призвів до за-
гальнодержавного обурення.

Для встановленням обставин безпрецеден-
тної події, зруйновану пам’ятку 11 листопада 
2020 р. оглянула комісія з представників іА 
нАн україни, ДП «нДц “оАсу”» та управ-
ління культури Миколаївської облдержад-
міністрації. нею було з’ясовано, що цей курган 
відомий в археологічній літературі під назвою 
Юрицина Могила, розташований за 1,6 км на 
захід від с. скобелево Казанківського р-ну.

Комісія зафіксувала , що центральну час-
тину насипу знесли вирвою діаметром 28 м. 
Глибина цього котловану сягає 12 м, з яких 

6 м припадає на насип, а ще 6 м на материк. 
тобто з 9 м висоти курган втратив 3 м висоти 
та приблизно третину обсягу валькового на-
сипу в його центральній частині. на момент 
першої появи (4 листопада) миколаївських 
археологів на кургані, в південно-західному 
кутку котловану, проглядалось чорноземне 
заповнення вхідної ями та частини дромо-
су, вірогідно, центральної могили. Але за 
тиждень потому стінки та частина долівки 
котловану за допомогою екскаватора були 
навмисно присипані з метою приховати кар-
тину заподіяної шкоди.

Під час огляду котловану в західній його 
стінці, на глибині приблизно 1,1—1,4 м від 
рівня давньої поверхні, автори побачили 
тонку смужку перетлілого дерева, кісток та 
диск бронзового дзеркала. Виявилося, що це 
частково вціліла західна частина могильної 
ями чи поховальної камери, яку, шкрябаючи 
стіни котловану, зруйнував екскаватор. Від 
кістяка збереглися ребра лівої сторони, ліві 
плечова, ліктьова та променева кістки, кри-
ло тазу. сама могилка знаходилась в північ-
но-західному секторі кургану і була однією 
з тих, що супроводжували головного небіж-
чика в потойбічний світ. небіжчицю покла-

рис. 3. схема розташування великих курганів вздовж правого берега р. Вісунь поблизу с. скобелєве 
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ли випростано на спині, головою на південь 
(або в бік головного небіжчика), а під її спи-
ну підклали бронзове люстро з дерев’яною 
ручкою. В місці кріплення до диску ручки, 
її верхній край з обох боків було посилено 
бронзовими прямокутними пластинками, 
що уберігали дерево від розколювання заліз-
ними заклепками. люстро лите, з невеликою 
закраїною завширшки 0,4 см, а з неробочої 
ледь опуклої сторони по периметру, з відсту-
пом 0,8—0,7 см від краю, прикрашено пуан-
соном (діаметр «крапок» 0,15 см).

За визначеннями д. і. н. т. о. рудич (іА 
нАн україни) кістки належали особі, вірогід-
но, жіночої статі 15—17 років, 155 см на зріст.

Підкреслює значення Юрициної Могили 
сусідня Довга Могила доби бронзи заввиш-
ки приблизно 3 м. Зауважимо, що такі наси-
пи правили для скіфів за святилища і місця 
поблизу них мали значення статусних. обсяг 
насипу Юрициної Могили не знаходить від-
повідних аналогів серед центрального ядра 
курганів нижнього Дніпра. З огляду на наяв-
ність в межиріччі інгулу та інгульця ланцюга 
з компактно розташованих десяти курганів, 
що за своїми обсягами переважають насипи 
Гайманової та товстої Могилів, але поступа-
ються Козлу і Великій цимбалці, не кажучи 
вже про Чортомлик та огуз, можна стверджу-
вати про факт існування тут окремого арис-
тократичного скіфського некрополя, що мав 
інші від центру скіфії стандарти соціальної 

значимості. Зараз важко стверджувати яка ет-
нічна група скіфської спільноти залишила тут 
могили своїх очільників. З огляду на близь-
кість до ольвії та її хори (відстань в два—три 
дні шляху), це могли бути і згадані Геродотом 
калліпіди або алазони. так чи інакше, це була 
потужна група номадів, яка тримала під конт-
ролем торгівельний транзит між узбережжям 
Чорного моря та поселенськими структурами 
басейну середнього Дніпра. Певну біполяр-
ність цієї системи віддзеркалюють топоніми 
Білий Берег (Березань) — Біле озеро на півдні 
та Чорний ліс — Чорне Болото на півночі. 
Можливо, це є топонімічне відлуння марку-
вання відправних терміналів світу еллінів до 
перехрестя священних шляхів (ексампею) на 
виході з скіфського степу, де вже в різних на-
прямках розходилися торгівельні каравани.

Відповіді на ці здогадки можуть принести 
системні дослідження унікальної групи ве-
ликих курганів скіфської еліти на р. Висунь, 
час яких схоже вже настав.

рис. 4. Вигляд котловану в Юрициній Могилі; процес 
вилучення дзеркала з західної стінки грабіжницького 

котловану, фото 11 листопада 2020 р. 

рис. 5. Юрицина Могила: А — фото залишків суп-
роводжуючого підліткового поховання дівчини (?); 

Б — дзеркало з цього поховання
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Археологічний комплекс Вікторівка і роз-
ташований на південь від однойменного села 
Березанської селищної ради на високому пла-
то правого берега Березанського лиману за 
1,5 км на північ від його гирла. нині пам’ятка 
майже повністю зруйнована обвалами та зсу-
вами ґрунту, грабіжницькою діяльністю.

Південну частину плато займає типове 
сільськогосподарське поселення із житло-
вою забудовою, північну — прикордонне 
полісне святилище. За період дослідження 
на пам’ятці зафіксовані архітектурні залиш-
ки та культурні нашарування піздньоархаїч-
ного та ранньоелліністичного часу.

у звітному році Вікторівку і досліджува-
ла експедиція ДП «нДц “оАсу”» іА нАн 
україни. на базі експедиції, традиційно, 
проведено літню археологічну школу Ми-
колаївського обласного центру національ-
но-патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді. До роботи 
також залучилися волонтери з Миколаєва, 
Києва та харкова.

Мета робіт польового сезону 2020 р.: по-
чаток дослідження зольного пагорбу, май-
же повністю зруйнованого грабіжницькою 
діяльністю та береговою абразією. Пагорб 
розташований на прибережному мису, на 
північ від розкопаного зольника-жертовни-
ка 1 архаїчного часу. означений мис утворе-
ний береговою прірвою та відрогом глибокої 
новоутвореної балки. З метою дослідження 
південної частини зольного пагорбу розбито 
північну прирізку до розкопу «Г» загальною 
площею 198 м2. таким чином, загальна пло-
ща розкопу «Г» склала більше 500 м2.

стратиграфія розкопу має наступну пос-
лідовність: шар гумусу, темно-жовтоглинис-
тий шар, давній гумус, материк (глина жов-
того кольору).

Дослідження пагорбу показало, що він яв-
ляє собою зольний насип (зольник 3) діамет-
ром понад 10 м та висотою — до 0,80 м (ри-
сунок: а). своєю східною частиною пагорб 
примикає до берегової прірви, а численні 
грабіжницькі перекопи ускладнюють точне 
визначення його діаметру. основою золь-
нику слугує шар похованого гумусу, що має 
горизонтальну підрізку у три уступи в у на-
прямку берегової прірви (із заходу на схід). 
Перепад висот — до 0,45 м.

Зауважимо, що досліджений у 2020 р. золь-
ник суттєво відрізняється від розкопаних 
раніше об’єктів Вікторівськог святилища. 

цей зольник, на сьогодні, єдиний, сформо-
ваний на давній денній поверхні без вико-
ристання значних штучних заглиблень.

у зольному насипу знайдено чисельний 
матеріал піздньоархаїчного та ранньокла-
сичного часу. Вірогідно, початок його фор-
мування відбувався синхронно зі споруд-
женням зольнику 1.

Біля південного підніжжя пагорбу, частко-
во перекриті розплилим зольним насипом, 
зафіксовані дві жертовні ями.

одна з них (№ 4) досліджена безпосеред-
ньо біля берегової прірви (рисунок: б). схід-
на її частина зруйнована абразією. яма має 
складну структуру з багаторівневими усту-
пами-сходинками. Впуск до уступів фіксуєть-
ся з рівня материка. До округлої горловини 
ями ведуть п’ять, розташованих по перимет-
ру уступів. Діаметр верхнього складає 6 м, 
кроки уступів-сходинок — 0,3—1,25 м, ви-
сота також різниться — 0,17—0,67 м. таким 
чином, безпосередня горловина ями знахо-
диться на глибині 1,93 м від рівня материку. 
Діаметр горловини центральної ями — 1 м, 
глибина — 1,3 м. Загальна глибина ями ра-
зом з уступами — 3,23 м. центральна яма 
має циліндричну горловину висотою 0,85 м, 
нижче якої, майже під прямим кутом в усі 
борти уходить глибокий (0,5—0,75 м) і надз-
вичайно вузький (виста до 0,5 м) підбій. Дно 
ями та стінки підбою носять на собі сліди 
термічного удару і, водночас, на них відсутні 
будь які залишки сажі. складається уявлен-
ня, що після процесу горіння дно та борти 
ями ретельно вичистили від слідів кіптяви.

Заповнення ями та уступів складається з 
золи із фрагментами кераміки доби архаїки, 
кісток тварин, уламків черепашок молюсків 
та шматків вапняку. При розчистці цент-
ральної ями на глибині 0,8 м від її горловини 
та 2,7 м від рівня впуску в уступи зафіксова-
не парне поховання кози та собаки (рисунок: 
в). розташування скелетів свідчить про синх-
ронне укладання туш тварин.

Кістяк собаки займає північно-східну час-
тину ями. тварина укладена на правий бік, 
задні та права передня лапа підігнуті під ту-
луб, ліва передня лапа та голова відкинуті лі-
воруч. Голова собаки орієнтована на північ-
ний схід. у південній частині ями, головою 
на південний захід на правий бік укладена 
коза. Її передні лапи випростані в бік голови. 
Задня частина її скелету частково перекри-
ває собачий кістяк.

Д. Бондаренко, О. Смирнов О. Васильчук 

роЗкопки антиЧного сВЯтилиЩа ВікторіВка і 
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на захід від описаної ями розташовувала-
ся інша — простішої конфігурації, але знач-
но більших розмірів. яма 5 (рисунок: г) має 
округлу в плані та дзвонеподібну в розрізі 
форму. Її розміри по впуску — 3,60 × 3,25 м, 
по дну — 4,03 × 4,16 м, глибина — 3,17 м, ви-
сота горловини — 1,5—1,75 м. яма заповнена 
темно-жовтоглинистим ґрунтом та золою, в 
заповненні знайдено кераміку, кістки тва-
рин, уламки черепашок молюсків та каміння 
вапняку. Аналіз знахідок дозволяє віднести 
засипку ями до класичного часу, що запов-
нює хронологічну лакуну між двома, раніше 
зафіксованими хронологічними періода-
ми у функціонуванні пам’ятки. як і в ямі 4, 
її нижні стінки та дно носять на собі сліди 
прокалу без залишків кіптяви. В нижній 
частині ями фіксуються шари заливки (за-
тьоків (?) з прошарків материкової глини та 
давнього гумусу, між яких фіксуються лінзи  
золи.

описані особливості ям разом з їх розта-
шуванням в безпосередній близькості від 
зольників може насувати на думку про те, 
що вони слугували для ритуальних вогнищ, 
в яких, вірогідно, спалювалися жертвопри-
ношення. ймовірно, після актів спалювання, 
сліди горіння разом з золою ретельно вичи-
щалися і зсипалися в зольники.

ще одна яма (№ 6) незрозумілого призна-
чення зафіксована біля північно-східного 
краю зольника 3. Вона мала округлу в плані 
та циліндричну в розрізі форму з розмірами 
по впуску 1,30 × 1,15 м, по дну — 1,16 × 1,02 м 
та глибиною — 0,26 м. Заповнена вона тем-
но-жовтоглинистим ґрунтом з одиничним 
матеріалом піздньоархаїчного часу.

серед перспектив дослідження Вікторів-
ка і — завершення розкопок північної час-
тини зольного насипу 3, подальше вивчення 
ділянок святилища, а також забудови, розта-
шованого поряд поселення.

Вікторівка і, 2020 р., розкоп «Г»: а — розріз насипу зольника 3 по лінії сх—Зх (на передньому плані — жертовні 
ями 4 і 5); б — яма 4; в — поховання собаки та кози в ямі 4; г — яма 5
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Дослідження проводилися у південній 
частині розкопу, верхні шари було знято у 
2019 р. у звітному сезоні розбирали нижню 
частину шару супіску і досліджували об’єкти, 
знайдені на рівні передматерикового суг-
линку. Досліджена площа склала 126 м2. Був 
остаточно розкопаний дромос поховання 2 
2019 р., знайдено сім нових поховань, одну 
яма, одну кам’яну вимостку та одне скуп-
чення каміння. За конструкцією поховальні 
споруди розподіляються на ґрунтові склепи 
(поховання 2 (3)), підбійні (№ 4 і 5) та ямні 
(№ 1, 6 і 7) поховання. Дослідження похован-
ня 8 припинено за браком часу, об’єкт було 
законсервовано.

найранішим з об’єктів є ямне похован-
ня 7. яма зафіксована у нижній частині 
шару супіску на рівні 0,8 м від сучасної 
денної поверхні (рис. 1: 1). Головна частина 
поховальної ями влаштована у шарі перед-
материкового суглинку. яма майже прямо-
кутної форми з чітко вираженими прямими 
кутами, орієнтована з південного заходу на 
північний схід, розмірами 1,7 × 0,9 м, гли-
биною 0,35 м від рівня фіксації. стінки ями 

практично прямовисні, дно рівне, пласке. 
Заповнення ями складав темно-сірий, дуже 
гумусований супісок. Знахідок у заповненні 
мало. це незначна кількість невеликих фраг-
ментів керамічних посудин, у тому числі 
фрагмент тулубу світильника червоногли-
няного відкритого типу та низька ніжка чор-
нолакового киліка.

на дні ями зафіксовано кістяк людини, го-
ловою на північний схід, випростано на спині, 
завдовжки 1,42 м. Кістки виявлено у вкрай по-
ганому стані. Відносно повно збереглися кіст-
ки черепу, довгі кістки рук і ніг, фаланги рук 
зігнуті в «напівкулак». Кістки хребця, тазу, го-
ловної частини ребр та плечового поясу, ниж-
ня частина довгих кісток ніг та стопи відсутні. 
З правого боку збереглися залишки ключиці, 
лопатки та уламки верхньої частини ребр. 
Череп лежав на лівому боці, розчавлений 
ґрунтом. Права рука випростана, ліва трохи 
зігнута в лікті «назовні», залишки кистей зна-
ходилися з зовнішніх боків від кістяка. Довгі 
кістки ніг покладені паралельно, незначною 
мірою зігнуті у колінах, «завалені» вправо, на 
північ. Відстань між колінами 0,36 м.

А. Буйських, А. Івченко 

роботи на роЗкопі «оріЄнт» некрополЯ ольВії 

рис. 1. Поховання 7: 1 — загальний вигляд; 2 — бронзові бляхи; 3 — бронзові вістря стріл 
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Зліва від верху лівої стегнової кістки було 
покладено бронзову бляху «хрестоподібної» 
форми, розмірами 0,24 × 0,18 м. Її нижній 
край знаходився впритул до стегнової кістки. 
хрестоподібна частина бляхи спрямована на 
південний схід. Відносно довгої вісі кістяка 
бляха розташована під кутом приблизно 30°. 
Частково бляха перекривала фаланги лівої 
руки. Безпосередньо верх лівої стегнової кіс-
тки закривав фрагмент погано збереженого 
залізного ножа, розмірами 0,24 × 0,04 м. Пів-
денний його край знаходився під «хресто-
видною» бляхою. Довга вісь ножа була май-
же перпендикулярна довгої вісі поховання.

ще дві бляхи округлої форми були розта-
шовані приблизно вздовж лінії хребця, що був 
відсутній (рис. 1: 2). Перша, цільна, діаметр 
0,08 м, знаходилася у районі поясу, у 0,1 м 
на схід від верху стегнових кісток. В 0,11 м на 
схід — північний схід від неї була знайдена 
ще одна «ажурна» округла бронзова бляха. 
обидві бляхи покладено горизонтально, зов-
нішнім боком догори. В південно-західній 
частині ями на 0,01 м вище рівня дна знайде-
но вісім бронзових наконечників стріл (рис. 1: 
3). Всі покладені горизонтально, паралельно 
південно-східній стінці ями та одне одному, 
вістрями спрямовано на південний захід, ле-
жали двома компактними групами, відстань 
обох від південно-східної стінки 0,05—0,06 м, 
відстань між групами 0,13 м. у межах груп 
вістря лежать щільно. усі вістря однотипні, 
базисні, трилопатеві. ще одне вістря стріли, 
дещо відмінне за типом, було знайдено у че-
репі похованого. на підставі сагайдачного на-
бору та бронзових блях поховання датовано 
другою половиною 6 ст. до н. е.

Поховання 2 (3) — пограбований ґрунто-
вий склеп, зафіксований від рівня передма-
терикового суглинку (рис. 2: 1). Подвійна 
нумерація пов’язана з тим, що на рівні вияв-
лення було зафіксовано дві окремих плями, 
що дещо відрізнялися кольором та факту-
рою заповнення. у процесі роботи плями 
об’єдналися у єдиний об’єкт, але номери 
для його окремих частин було залишено, 
щоб уникнути плутанини у польових доку-
ментах. об’єкт орієнтовано зі сходу на захід. 
його загальна довжина 4,4 м по верхньому 
контуру та 3,9 м по нижньому.

Частина, початково визначена як похован-
ня 2, є дромосом склепу. Він має видовжену 
прямокутну форму, орієнтовану вздовж 
довгої вісі об’єкта. Довжина дромосу по вер-
хньому контуру 2,43 м, ширина зі сходу на 
захід 0,67—0,8 м. Дромос «сліпий», його вхід-
на стінка вертикальна, з жодними ознаками 
щаблів або пандусу. стінки дромосу прямі, 
практично прямовисні, з дуже незначним 
скосом донизу. Дно рівне, пласке, плавно 
знижується зі сходу у бік камери. розміри 
по нижньому контуру 2,1 × 0,54 (схід) — 0,47 
(захід) м. Глибина від рівня фіксації 0,68 
(біля входу до дромосу) × 0,75 (біля перехо-
ду до поховальної камери) м. Заповнення 
об’єкта складав супісок блідо-сірого кольору 
з домішками гумусу та суглинку. Матеріал 
у заповненні дрібний та невиразний (пере-
важно фрагменти стінок амфор).

З заходу дромос переходить у поховальну 
камеру склепу (поховання 3). жодних оз-
нак закладу не виявлено. Камера має фор-
му неправильної трапеції, великою осно-
вою спрямованою на схід, кути заокруглені. 

рис. 2. Поховання 2 (3): 1 — загальний вигляд; 2 — керамічні фрагменти у заповненні; 3 — металеві цвяхи у 
заповненні 
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розміри камери по верхньому контуру 2,1 × 
2,3—1,04 м. стінки рівні, незначною мірою 
скошені донизу, дно рівне, пласке, плавно 
знижується на захід. нижній контур у ціло-
му повторює верхній, його розміри 1,8 × 2,0 × 
1,0 м. Глибина камери від рівня фіксації 0,75 
(схід) — 0,8 (захід) м.

Заповнення камери світліше, ніж запов-
нення дромосу. За кольором воно майже то-
тожне передматериковому суглинку, у якому 
зроблена яма. його складає супісок з велики-
ми домішками суглинку, сліди гумусу від-
сутні. Матеріалу не багато, але більше, ніж у 
дромосі. усі знахідки знаходилися у перевід-
кладеному стані. Зафіксована кераміка кла-
сичного часу (хіоські опуклогорлі амфори, 
фрагменти східногрецьких, коринфських, 
чорно- та червонофігурних і чорнолакових 
аттичних посудин; рис. 2: 2). у заповненні 
зафіксовані бронзові та залізні цілі та фраг-
ментовані цвяхи (рис. 2: 3).

у складі матеріалу відсутні залишки кіс-
ток людини. Але наявність у заповненні ка-
мери металевих цвяхів дає підстави вважати, 
що об’єкт 2 (3) — це поховальний комплекс 
пізньокласичного часу, який було зруйнова-
но в процесі пізніших вторгнень.

Поховання 5 підбійне, орієнтоване з за-
ходу на схід, зафіксовано у шарі передмате-
рикового суглинку. Вхідна яма мала форму 
витягнутої трапеції, орієнтованої з заходу 
на схід, більшою основою спрямованою на 
схід, розміри 2,1 × 0,8—0,6 м, глибина 1,1 м 

від рівня фіксації (рис. 3: 1). стінки практич-
но рівні, незначною мірою скошені донизу. 
Дно рівне, пласке, з незначним підйомом від 
південної стінки до входу в камеру. По ниж-
ньому контуру вхідна яма зберігає ту ж фор-
му. Північно-східна стінка вхідної ями пе-
реходить до північно-східної стінки підбою. 
розміри ями по нижньому контуру 1,73 × 0,6 
(південний захід) — 0,65 (північний схід) м. 
Заповнення ями складав темно-сірий пух-
кий супісок з значними домішками гумусу. 
Матеріалу дуже мало, він фрагментований. 
Але серед нього було знайдено розвал іоній-
ської полосатої миски, датованої другою по-
ловиною 6 — початком — першою полови-
ною 5 ст. до н. е. (рис. 3: 2)

Вхід до підбою був закритий сирцевим 
закладом. Заклад складався з чотирьох го-
ризонтальних рядів, викладений з сирцевих 
плит та їх фрагментів різних розмірів. ниж-
ній ряд було покладено безпосередньо на 
дно вхідної ями та підбою. його поздовжні 
краї приблизно на однакову відстань висту-
пали до вхідної ями та до поховальної ка-
мери. Він складався з чотирьох плит різних 
розмірів, що було покладено впритул одну 
до іншої. три наступних ряди складаються, 
переважно, з фрагментів аналогічних плит 
різної довжини та ширини, що були пок-
ладені вздовж довгої вісі об’єкта. Вони зру-
шені в сторону поховальної камери і лежать 
на північній половині плит нижнього ряду. 
Другий та третій знизу ряди налічують п’ять 

рис. 3. Поховання 5, вхідна яма та знахідки з неї: 1 — за-
гальний вигляд; 2 — миска північноіонійська; 3 — жер-

товник сирцевий 
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фрагментів, четвертий — вісім. Загальна ви-
сота закладу 0,44 м. Верхні ряди закладу зі 
східного боку посунути на південь, в бік вхід-
ної ями. нижче них з нахилом на схід стояла 
амфора. Її ніжка знаходилася на плиті ниж-
нього ряду, вінце спиралося на східну стінку 
поховальної камери (рис. 4: 1).

З боку вхідної ями перед закладом було 
поставлено ще чотири плити. Їх було постав-
лено вертикально з незначним нахилом у бік 
поховальної камери. спереду вертикальної 
частини закладу зі східного боку вертикаль-
но з нахилом на південь, у бік вхідної стінки, 
було кинуто сирцевий жертовник (рис. 3: 3). 
Крім нього, во вхідній ямі було знайдено ще 
декілька фрагментів сирцевих плит різних 
форм та розмірів.

Поховальна камера знаходилася з півночі 
об’єкта (рис. 4: 1). В плані вона мала трапеціє-
подібну форму з заокругленими кутами, ос-
новою спрямованою на захід. розміри 1,60 × 
0,84—0,74 м. склепіння практичне пласке, 
задня стінка трохи схилена у бік вхідної ями, 
місце її переходу стінки у склепіння заокруг-
лене. торцеві стінки також трохи нахилені 
всередину, місце переходу стінок у склепін-
ня також заокруглене. Дно рівне, схилене 
від входу до задньої стінки. Висота перепа-
ду 0,04 м. на дні камери зафіксовано вкрай 

фрагментований кістяк людини. Від кістяка 
зберігся череп і фрагменти ребр, що були 
порушені та знаходилися не на місці. Крес-
тецовий відділ хребця, таз та довгі кістки ніг 
знаходилися, судячи за все, in situ. Фаланг не 
зафіксовано.

розчавлений череп знаходився у північно-
східному куті могильної ями, впритул до пів-
нічної стінки и в 0,25 м від східної. Кістки чере-
пу утворювали овал, який було орієнтовано з 
заходу на схід, розмірами 0,26 × 0,18 м. В 0,22 м 
на захід від нього були зафіксовані крила тазу 
та хребці крестецового відділу. стосовно кіс-
ток тазу залишки черепу зрушені на північ: 
південний край плями, що залишилося від 
черепу, знаходився на одній лінії з північним 
краєм тазу. Від тазу на захід випростано па-
ралельно знаходилися фрагментовані довгі 
кістки ніг. Загальна довжина кістяка від верху 
черепу до низу ніг 1,15 м, довжина ніг 0,5 м. В 
нижній частині гомілкових кісток ноги прак-
тично зведені разом, але поганий стан не дає 
змогу стверджувати, чи було це зроблено на-
вмисне, чи було наслідком природньої руй-
нації. Під кістяком суцільним масивом про-
стежуються залишки органічної підстилки 
коричневого та фіолетового кольору.

Безпосередньо в північно-східному куті 
поховальної камери вертикально на дні в 

рис. 4. Поховання 5, початок виборки поховальної камери та знахідки з неї: 1 — загальний вигляд; 2 — амфора 
фасосська; 3 — кілік чорнолаковий; 4 — алабастр з алебастру; 5 — монета бронзова 
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0,07 м на схід від черепу було поставлено 
чорнолаковий килік (рис. 4: 3). Впритул до 
черепу з західного боку на відстані 0,08 м на 
південь від північної стінки камери горизон-
тально вінцем на схід покладено алабастр з 
алебастру, довжиною 0,17 м (рис. 4: 4). Між 
верхньою частиною правої стегнової кістки і 
північною стінкою поховальної камери було 
знайдено бронзову монету (рис. 4: 5). на під-
ставі амфори (рис. 4: 2) та киліка поховання 
датується кінцем 4 — першою половиною 
3 ст. до н. е.

інші об’єкти не датовані. усі поховання та 
яма зафіксовані з рівня передматерикового 
суглинку.

Поховання 1, ямне, по верхньому конту-
ру майже прямокутна, орієнтована з півдня 
на північ, розміри 1,7 × 0,63 × 0,18 м. стінки 
ями прямовисні, незначною мірою скошені 
до низу, дно пласке, практично рівне. Запов-
нення ями складає рихлий супісок темно-
сірого кольору з великими домішками гу-
мусу. Матеріалу у заповненні майже немає 
(дрібні нечисленні невиразні фрагменти 
стінок амфор, червоноглиняних та чорнола-
кових посудин, що були знайдено не in situ). 
Кістки людини не знайдені.

Поховання 4 орієнтовано з південного 
сходу на північний схід. характер об’єкта 
не зовсім ясний. найвірогідніше, що це була 
велика підбійна могила з вхідною ямою 
складної конфігурації, склепіння підбою 
якої обрушено (можливо, у ході вторинно-
го вторгнення). об’єкт за верхнім контуром 
мав підквадратну з заокругленими кутами 
форму, розміри сторін 2,04 м, орієнтований 
на південний схід—північний захід та пів-
денний захід—північний схід.

Південно-східну частину об’єкта склада-
ла вхідна яма. Вона мала форму, близьку до 
видовженої трапеції, основою спрямованою 

на північний захід. Її довжина 2 м, ширина 
1,2 м в південно-західній частині та 0,6 м в 
північно-східній. Південно-західна стінка 
відносно рівна, трохи скошена донизу. Пів-
нічно-східна стінка дугоподібна, у розрізі 
вигнута назовні, максимальна довжина ви-
гину 0,12 м на глибині 0,8 м від рівня фікса-
ції. Дно відносно пласке, понижається у бік 
поховальної камери з перегином по центру. 
Глибина вхідної ями від рівня фіксації в пів-
нічно-східній частині 1,35 м на початку, 1,4 м 
в місці перегину, 1,56 м на початку поховаль-
ної камери, в південно-західній частині 1,3, 
1,4 і 1,54 м відповідно.

Біля східного кута вздовж північної час-
тини південно-східної стінки вхідної ями в 
неї була врізана сходинка трикутної форми, 
вершиною спрямована на схід. Її глибина 1 м 
від рівня фіксації. Дно рівне, пласке, дещо 
покате у бік вхідної ями. торець сходинки 
скошений у бік вхідної ями, висота сходинки 
над рівнем дна вхідної ями 0,25—0,3 м.

Підбій було розташовано на північний за-
хід від вхідної ями, орієнтований з південно-
го заходу на північний схід. його торцеві та 
повздовжня північно-західна стінки прямі, 
південно-східна стінка дугоподібна, увігну-
та всередину. Довжина підбою 2 м, ширина 
0,9 м з південно-західного боку, 0,78 м у цен-
трі, 1,05 м з північно-східного боку. Дно під-
бою знаходилося на глибині 1,6 м від рівня 
фіксації. у поперечному розрізі (з північно-
го заходу на південний схід) підбій мав напі-
варкоподібну форму. ймовірна висота під-
бою, 0,85 м біля входу та 0,7—0,8 м у задній 
стінки.

Беззаперечно, ця поховальна споруда за-
знала вторинні вторгнення, характер яких 
(ритуальні чи грабіжницьки) визначити 
неможливо. у наслідок, in situ не було за-
фіксовано людських кістяків та речового 
матеріалу. усі знахідки були зроблені в пе-
ревідкладеному стані в заповненні об’єкта, 
що складав супісок темно-сірого кольору зі 
значними домішками гумусу. окремі кістки 
людини було знайдено переважно біля входу 
в підбій на різній глибині трохи вище рівня 
дна. В південно-західній частині зафіксова-
но великі фрагменти черепу, в центральній 
та північно-східній частинах — фрагмен-
ти ребр, довгих та пласких кісток. речовий 
матеріал різноманітний, фрагментований, 
у хронологічному плані належить широко-
му діапазону, від пізньоархаїчного часу до 
римської доби (у верхній частині заповнен-
ня знайдена майже ціла коринфська котила 
архаїчного часу).

Поховання 6, здійснене в ямі. Верхній кон-
тур випростаний, близький до прямокутно-
го, орієнтований з півдня — південного схо-
ду на північ — північний захід, розміри 1,5 × 

рис. 5. Кам’яна вимостка
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0,43 — 1,16—0,74 × 0,48 м. стінки ями віднос-
но рівні, північна практично прямовисна, 
інші скошені донизу. уздовж східної стінки 
на глибині 0,34 м від рівня фіксації (на 0,12 м 
вище рівня долівки ями) було зроблено схо-
динку. нижній контур практично прямокут-
ний, кути сильно заокруглені. Дно відносно 
рівне, пласке.

Заповнення ями складав темний, сильно 
гумусований супісок. у заповненні знайдено 
незначну кількість дрібного фрагментова-
ного різночасового матеріалу та сім залізних 
цвяхів. на рівні дна зафіксовано фрагмен-
тований кістяк людини (кістки у вкрай по-
ганому стані), орієнтований, вірогідно, на 
південь: у південно-західному куті ями знай-
дено великі фрагменти черепу, а в центрі і 
північний частині — фрагменти ребер та 
довгих кісток.

яма 1 досліджена частково, її половина 
уходить у південний борт розкопу. Має фор-
му напівовалу, орієнтованого з півдня на 
північ. Зафіксована довжина 0,91 м, ширина 
по південній стінці розкопу 0,62 м. Північна 
стінка ями сильно поката донизу (довжина 
ями по нижньому контуру 0,6 м). Дно плас-
ке, плавно знижується з півночі на південь, 
глибина від рівня фіксації 0,15 м з півночі 
та 0,2 м біля південної стінки розкопу. За-
повнення ями складав щільний супісок блі-
до-сірого кольору з незначними домішками 
гумусу та суглинку. жодних знахідок у за-
повненні не було.

Кам’яна вимостка знаходилася у середині 
шару супіску, на глибині близько 0,8 м від 
сучасної денної поверхні (рис. 5). Вона мала 
підпрямокутну форму, орієнтована з пів-
ночі — північного сходу на південь — пів-
денний захід. розміри вимостки 0,7 × 0,6 м. З 
західної сторони знаходиться виступ трапе-
цієподібної форми (більша основа виступу 
примикає до головного масиву скупчення). 
Каміння покладене у один шар. у декількох 
випадках краї каменів покладені один на 
другий. найбільше каміння має неправиль-
ну форму, переважно наближену до трапеції, 
рідше — до прямокутника. Вони згруповані 

у центрі вимостки. Їх розміри коливаються у 
межах 0,18 × 0,08 та 0,16—0,6 × 0,16 м. Більш 
дрібне каміння оздоблює північну та північ-
но-східну частину вимостки (цілком північну 
межу та половину східної), а також повністю 
займають усю північну частину скупчення. 
В північно-східній частині насипано зовсім 
дрібний бут.

жодних даних для датування об’єкта, крім 
рівня фіксації, не виявлено. слід зазначити, 
що у південній частині розкопу «орієнт» у 
різні роки було знайдено декілька схожих 
вимосток. Поєднує ці об’єкти стратиграфіч-
на ситуація, склад та конструктивні особли-
вості вимосток. За стратиграфією ці об’єкти 
знайдено у верхній чи середній частині 
шару супіску. це вище за рівень фіксації усіх 
поховань на розкопі, у тому числі найбільш 
пізніх, римського часу. у двох випадках ви-
мостки перекривають об’єкт класичного 
часу, при чому фіксуються суттєво вище за 
нього. усі об’єкти складаються з необробле-
ного, переважно дрібного бутового каміння, 
щільно покладеного одне біля одного. Мож-
на припустити, що такі вимостки відносять-
ся до найбільш пізнього періоду існування 
некрополя.

на відстані біля 1,9 м на схід від кам’яної 
вимостки зафіксоване скупчення необробле-
ного каміння, розташоване у нижній частині 
шару супіску над або на шарі передматери-
кового суглинку, глибина від сучасної денної 
поверхні від 0,7 до 1 м. Загалом має форму, 
близьку до рівнобічного трикутника, вер-
шина якого спрямована на схід, розмірами: 
2,20 × 2,45 м. Каміння відносно крупного або 
середнього розміру, як правило, покладене 
майже горизонтально. Можна виокремити 
вісім різних груп, відстань між якими від 0,15 
до 0,75 м. склад груп нерівномірний: одна 
складається виключно з дрібного бутового 
каміння, дві — з каменів середніх та великих 
розмірів, п’ять мають змішаний характер. 
серед каміння було знайдено п’ять дрібних 
невиразних фрагментів стінок амфор. Будь-
якого підґрунтя для датування цього скуп-
чення не існує.
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Продовження досліджень ольвійського пе-
редмістя відбувалось відповідно до спільного 
українсько-німецького мультилисциплінар-
ного проєкту (партнер — Гете-університет, 
Франкфурт-на-Майні). Польові роботи три-
вали з 27 липня по 28 серпня 2020 р. і проводи-
лися силами студентів харківської державної 
академії культури, Бердянського археологіч-
ного товариства «ольвія-Арго» і волонтерів.

у звітному році дослідження продовжували-
ся у південній частині передмістя, на ділянці 
«П 2» (розкрита площа 25 м2). Метою робіт на 
цій ділянці від 2018 р. стала перевірка даних 
геофізичної розвідки, якою у цьому місці було 
виявлено аномалію круглої форми. розкопка-
ми 2019 р. на місці аномалії виявлено і частко-
во досліджено велику заглиблену структуру, 
розкриття якої завершилося у 2020 р.

Припущення минулого року про те, що 
цей об’єкт міг бути землянкою, не підтверди-
лося, більш доречним здається використан-
ня терміну «заглиблення». Воно мало круглу 
в плані форми, верхівка котловану виявлена 
на глибині 1,15 м від рівня сучасної денної 
поверхні, діаметром по верхньому контуру 
3,70 м. Заглиблення вирізане в материково-
му ґрунті, розширюючись до плаского дна, 
розмірами: 4,92 м (північ—південь) × 4,95 м 
(захід—схід); його глибина склала 2,95 м.

стратиграфію нашарувань заповнен-
ня котловану вдалося дослідити докладно, 
склад нашарувань та їх потужність викли-
кає інтерес тим, що вони були здійснені не 
випадково, а спеціально. Ґрунт заповнення 

дослідженої в цьому році нижній частини 
заглиблення неоднорідний і складався з різ-
них за щільністю і кольором нашарувань. на 
глибині 1,50—1,80 м по центру заповнення 
він пухкий, дрібнодисперсної структури, на 
вигляд темного жовтого кольору з золисти-
ми домішками. Вздовж окружності і в пів-
денній частині ґрунт спочатку мав щільнішу 
структуру, грудкуватий, нижче став більш 
насиченим золою. найбільшу насиченість 
материковою жовтою глиною ґрунт дістав 
у південній половині ями, а найглибша час-
тина розташована навколо північного борта, 
де його товщина складала 0,35 м.

у південній половині заглиблення світ-
лий щільний ґрунт лежав на горизонтальній 
зольній поверхні і знімався цільними части-
нами, тому можна припустити, що це могло 
бути спеціально утворене трамбування. Але 
відзначимо, що пухкий золистий шар в бага-
тьох місцях перекривався світлими жовтог-
линяними прошарками і вони, у свою чергу, 
іноді містили лінзи золистого ґрунту. Абсо-
лютна більшість знахідок походила з золис-
тих шарів заповнення.

у північній частині заповнення були 
знайдені уламки сирцевих блоків і цеглин, 
але їх набагато менше, ніж було виявлено у 
її верхній частині минулого року. Знахідки 
за категоріями були розподілені нерівно-
мірно. Більшість великих фрагментів амфор 
знайдено в південній половині заглиблення, 
а найбільша частина уламків тонкостінного 
посуду — в північній.

А. Буйських, Й. Форнасьє, О. Кузьміщев, О. Сінельніков 

ДосліДЖеннЯ ольВіЙського переДмістЯ 

рис. 1. стратиграфічний розріз 
конуса заповнення ями на ді-
лянці «П 2» по її центру, вигляд 

з півдня 
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на глибині 1,85 м по центру ями було від-
крито майже повний скелет вівці або кози, 
який знаходився на щільному, висохлому, 
вкритому дуже глибокими тріщинами (серед-
ня глибина 0,50 м), темному жовтоглиняному 
ґрунті. цей шар утворював конус, якій рівно-
мірно знижувався до окружності заглиблення 
(рис. 1). Глибина зниження від центру конусу 
до бортів заглиблення становила 0,40—0,45 м. 
тріщини утворені, найімовірніше, тим, що 
засип заглиблення на цьому рівні довго пе-
ребував під відкритим небом і через перепад 
температур та опадів ґрунт потріскався і за-
твердів. Він був розташований рівномірно по 
ямі і знімався окремими шматками, його тов-
щина становила 0,10—0,15 м.

Відзначимо, що, нижче цього шару, заля-
гав тонкий прошарок майже повністю на-
сичений білими домішками і волокнами, 
які зазвичай залишаються від розкладання 
органічної сполуки. Можливо вони залиши-
лися від трави, яка була засипана ґрунтом 
зверху. також відмітимо, що на цьому рівні 
немає слідів горіння, як це зазвичай було у 
верхній частині заповнення.

Вздовж окружності заглиблення стратигра-
фічна ситуація інша. Зверху над підсохлим 
шаром знаходився дуже щільний темний жов-
тоглиняний ґрунт, з жовтоглинистими лінза-
ми, глибиною 0,30—0,35 м. Більшість знахідок, 
особливо фрагментів тонкостінної кераміки 
походила саме з нього. Можливо, така щіль-
ність пов’язана з регулярними затіками дощо-
вої води, що накопичувалась біля бортів.

нижче підсохлого ґрунту, який утворював 
конус, було виявлено світле жовтоглиняне 
трамбування майже без знахідок, воно шир-
ше у центрі (0,20 м) і вужче біля західного і 
східного борту заглиблення (0,12 м). ниж-
че був тонкий прошарок золистого ґрунту 

(0,10 м). Він зафіксований здебільшого у цен-
трі заповнення. З відстані 0,80 м до західного 
борту заглиблення і 1,20 м до східного, цей 
прошарок відсутній. Далі знаходився шар 
дуже пухкого, зольного дрібнодисперсно-
го ґрунту, який був скинутий до центру за-
глиблення. його глибина в центрі — 0,33 м, 
далі до бортів глибина зменшується. нижче 
у центрі розташований темний жовтогли-
нистий ґрунт з великою кількістю домішок, 
глибиною 0,17 м, насичений стулками рако-
вин мідій, і глибше, тільки по центру, знахо-
дився коричневоглиняний ґрунт, товщиною 
25 см, який не містив матеріалів.

Далі до самого дна споруди було насипа-
но шар абсолютно стерильного трамбування 
з материкового ґрунту. По центру його тов-
щина становила 0,10 м, біля бортів вона збіль-
шувалася до 0,42 м вздовж східного і 0,45 м — 
вздовж західного борту. нижче трамбування 
виявлено пласке дно, повністю вкрите шаром 
золи з невеликою кількістю дуже дрібного 
вугілля. у центрі ями цей шар був більший, 
по краях тоншіший. Відзначимо також, що 
шаром сірого, зольного ґрунту були вкриті 
стінки котловану, особливо в його нижній час-
тині. Глибина від верху конусу до дна заглиб-
лення становила 1,28 м по її центру, 0,75 м по 
східному борту і 0,83 м по західному.

серед знайдених категорій матеріалу, най-
більшу кількість складали фрагменти амфор, 
іноді їх верхніх і нижніх частин, які представ-
лені такими центрами виробництва як о. хіос, 
о. Фасос, о. лесбос та Менде а також, можливо, 
Айносу. Відзначимо наявність у одних шарах 
як фрагментів хіоських пухлогорлих амфор 
пізнього варіанту (рис. 3: 1) так і прямогор-
лих. також знайдено фрагменти ліпного посу-
ду, у тому числі фрагмент горщика з горлом, 
відігнутим у вигляді розтруба і орнаментації 

рис. 2. Заглиблення на ділянці 
«П 2» після розчищення його за-
повнення; на півночі — частина 
сирцевого трамбування, вигляд 

з заходу 
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каймою з паличних наколів (рис. 3: 2). серед 
пізньої східногрецької кераміки відзначимо 
фрагмент диноса клазоменського кола (рис. 3: 
3), який можливо є однією з найраніших знахі-
док у цьому комплексі. серед численної аттич-
ної кераміки — чорнолаковий килік (рис. 3: 
5) та світильник відкритого типу (тип 17 за 
і. Шейко) (рис. 3: 4); з металевих знахідок від-
мітимо бронзовий риболовний гачок (рис. 3: 
6). Згідно знахідкам, заповнення датується в 
межах середини — третьої чверті V ст. до н. е. 
тільки найнижчі шари відносяться до другої 
чверті того самого сторіччя. саме за цією да-
тою можна датувати функціонування та поча-
ток засипу цього комплексу.

Підсумовуючи вищевикладене, мож-
на зробити попередні висновки про те, що 
ймовірно спочатку об’єкт створювався як 
зернова яма. Про це свідчать як її розміри і 
дедалі ширша до дна форма, так і покрит-
тя шаром золи для відлякування гризунів. 
Більш складним для інтерпретації представ-
ляється її подальше використання. незро-
зуміле призначення щільного материкового 
трамбування по дну. Проте можна обереж-
но припустити її подальше культове призна-
чення в якості ботросу.

До такого висновку нас привело таке. 
1) Знаходження деяких кісток в анатомічному 
порядку, що свідчить про скидання частин 
туш тварин, які згодом розклалися, а також 

іноді цілих раковин мідій. 2) те, що абсолют-
но вся кераміка була розбита, тонкостінна 
часто на дрібні фрагменти, і розкидана по 
різних частинах великого заглиблення, іноді 
біля його протилежних стін, що не могло ста-
тися при ударі об ґрунт. 3) наявність серед 
матеріалу як речей культового призначення, 
наприклад, так званих «хлібців» (11 од.), так і 
предметів, викидати які було не раціонально, 
наприклад цілого бронзового рибальського 
гачка, який також міг використовуватися як 
підношення. 4) Можливо, останнім підно-
шенням стала туша малої рогатої худоби, 
виявлена по центру ями, на верхівці конуса, 
утвореного засипаним ґрунтом.

Далі, можливо, культове скидання могло 
продовжиться, про що свідчить наявність 
«хлібців» (ще 11 од.) и фрагментів теракот 
(12 од.) у верхніх шарах заповнення, але змі-
нюється характер ритуалу. Починає активно 
використовуватись вогонь, куди потрапляла 
частина матеріалу. також стає менше кісток 
тварин, якщо на ранньому етапі їх співвідно-
шення до кераміки було приблизно 50 : 50 %, 
то у вищих шарах 30 : 70 %. Пізніше заглиб-
лення було затрамбовано і на останньому 
етапі, найімовірніше, могло використовува-
тися в якості сміттєвої ями.

також у 2020 р., к заходу від заглиблен-
ня, було розкрито поховання у ґрунтовому 
склепі римського часу. Воно складалася з 

рис. 3. речові знахідки із заглиблення на ділянці «П 2»: 1 — хіоська пухлогорла амфора (пізній варіант), третя чверть 
V ст. до н. е.; 2 — фрагмент ліпного горщика з орнаментацією каймою з паличних наколів; 3 — динос клазоменсь-
кого кола, кінець VI — початок V ст. до н. е.; 4 — аттичний чорнолаковий світильник відкритого типу, бл. 460 р. до 

н. е.; 5 — аттичний чорнолаковий килік, третя чверть V ст. до н. е.; 6 — бронзовий риболовний гачок 
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сіроглиняний глечик (рис. 4: 3) а також два 
вапнякових олтарі, один з яких був знай-
дений in situ у збереженій частині закладу, 
інший — викинутий з нього у поховальну 
камеру (рис. 4: 4), скоріш за все, під час пер-
шого пограбування. Відзначимо, що на од-
ному з олтарів, у жертовних чашах зберігла-
ся червона фарба. За наявними матеріалами 
поховання датовано початком II ст. н. е.

таким чином, на ділянці було досліджено 
два різночасових об’єкти. це велике заглиб-
лення, яке, можливо, могло використовува-
тися за культовим призначенням і пізніше, 
після завершення життєдіяльності так зва-
ного передмістя, тут існувала ділянка некро-
полю, до якої відноситься другий об’єкт — 
ґрунтовий склеп римського часу.

дромосу, двох рівнів зруйнованого сирце-
во-кам’яного закладу і поховальної камери. 
склеп був орієнтований у напрямку пів-
ніч—південь, дромос виявлений на глибині 
1,40 м від рівня сучасної денної поверхні. Він 
вирізаний в материку, стінки вертикальні. 
Західна стінка зберіглася повністю, східна в 
більшій частині заходила в культурний шар 
заглиблення, означеного вище, але при ць-
ому дромос і поховальна камера майже не 
прорізали його заповнення. Довжина дромо-
су складала 2,20 м, ширина — 0,75 м, ґрунт 
заповнення — перевідкладений материко-
вий. Довжина поховальної камери 1,95 м 
(північ—південь) від рівня закладу, просте-
жена ширина до західного борту розкопу — 
1,12 м. Дно камери пласке, материкове.

Поховання було розграбовано, скоріш за 
все двічі, у античні та новітні часи. Більшість 
кісток були перевідкладеними, збереглись 
тільки нижні кінцівки одного з похованих 
(рис. 4: 1). Згідно попереднім антропологіч-
ним даним у склепі могло бути поховано міні-
мум три людини — чоловік, жінка і дитина.

Зі знахідок відзначимо червонолакову 
тарілку групи Eastern Sigillata А (рис. 4: 2), 

рис. 4. Матеріали досліджень: 1 — поховальна ка-
мера склепу початку II ст. н. е.; 2 — червонолако-
ва тарілка групи Eastern Sigillata А, початок II ст. 
н. е.; 3 — сіроглиняний глечик; 4 — вапняковий 
олтар з червоною фарбою на жертовних чашах
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упродовж серпня—вересня 2020 р. Мико-
лаївська експедиція ДП «нДц “оАсу”» іА 
нАн україни спільно з фахівцями лабораторії 
археології та домодерної історії Миколаївсько-
го національного університету ім. В. о. сухом-
линського провела дослідження на території 
укріпленого поселення (городища) епохи фі-
нальної бронзи Дикий сад, що в центральній 
частині м. Миколаїв, на розі вулиць набереж-
на та Артилерійська (рис. 1).

Через пандемічну ситуацію повномасш-
табні дослідження були значно скорочені. 

основні роботи проходили на розкопі 26 
(«ближнє передмістя»), де вдалося заверши-
ти розкопки приміщення 22 (рис. 3).

Приміщення 22 знаходиться в централь-
ній частині «ближнього передмістя» укріп-
леного поселення, на відстані 5,0 м на північ 
від приміщення 18 та 5,0 м на захід від рову 
«цитаделі». рівень сучасної поверхні зазна-
ченої території коливається від 21,35 м (схід-
на частина) до 21,70 м (західна частина) над 
рівнем Балтійського моря. цей об’єкт можна 
віднести до першої лінії приміщень, що роз-

К. Горбенко, Ю. Жирок 

приміЩеннЯ 22 В блиЖньому переДмісті 	
укріпленого поселеннЯ ДикиЙ саД 

рис. 1. План городища Дикий сад: 1 — межі ймовірних об’єктів; 2 — межі городища; 3 — контури приміщень; 
4 — центральний майданчик; 5 — ями; 6 — вогнища; 7 — кам’яні кладки; 8 — рів; 9 — контури розкопів 1956 р.
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ташувалися вздовж зовнішнього борту рову 
«цитаделі» (рис. 1, 2).

Верхнє заповнення об’єкта складалось з за-
лишків будівельного сміття 20 ст. централь-
ну частину приміщення частково знищено 
будівельною траншеєю, що була заповнена 
великими будівельними брилами (фунда-
мент будівлі військової частини). В західній 
частині, упритул до приміщення, зафіксова-
но скупчення кісток тварин (кінь та корова) 
та фрагменти кераміки 19 — початку 20 ст.

слід наголосити, що після видалення 
сміття, у заповненні приміщення (відмітка 
21,20 м) серед маловиразних уламків керамі-
ки фінальної бронзи зафіксовано фрагменти 
античного посуду V ст. до н. е. (кв. 13 — дон-
на частина амфори Фасосу конічно-біконіч-
ного типу; кв. 20 — вінчик та стінки анти-
чного посуду). Даний факт може вказувати, 
що грецьке населення регіону знало про іс-
нування давнього поселення й навідувалося 
на його терени.

Приміщення 22 (9,5 × 9,5 м; заглиблене в 
материк на 1,20—1,29 м), у плані майже квад-
ратної форми (в північній частині злегка зву-
жується), орієнтовано за віссю Пд Зх—Пн сх. 

Загальна площа 90,25 м2. Вихід материкової 
глини зафіксовано на відмітці: в північній 
частині 21,09 м; в південній — 21,0 м; в захід-
ній — 21,09 м; в східній — 21,07 м.

Будова складалася з двох частин — основ-
ної (9,5 × 7,5 м, заглибленість від рівня вихо-
ду материкового ґрунту 1,20—1,29 м) та пря-
мокутної прибудови в його західній частині 
(9,5 × 2,0 м, заглибленість від рівня виходу 
материкового ґрунту 0,44—0,67 м). Загальна 
площа основного нефа — 71,25 м2; прибу-
дови — 19,0 м2. рівень підлоги в основному 
нефі — 19,80 м; в прибудові — коливається 
від 20,65 м (південна частина) до 20,42 м (пів-
нічна частина).

Вхід до приміщення, ймовірно, розташо-
вувався в північно-східному куті у вигляді 
материкового виступу з декількома сходин-
ками, маркованого камінням середнього 
розміру. Підлога майже рівна, піщана з до-
мішками суглинку. Дах, ймовірно, односкат-
ний з нахилом до східного борту котловану 
(до рову).

Враховуючи характер та структуру за-
повнення приміщення та особливості гли-
нистих завалів можливо припустити, що дві 

рис. 2. План приміщення 22: 1 — контури приміщення; 2 — ями; 3 — залишки кам’яних фундаментів; 4 — ніж-
пилка; 5 — булава 
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стіни приміщення (південна і північна) були 
виключно глинобитними з домішками серед-
нього та мілкого вапняку. східна та західна 
стіни основного нефа мали фундаментальні 
кам’яні конструкції, що складалися з великих 
рваних за шарами брил вапняку зі слабкими 
слідами обробки. Західний борт прибудови 
до приміщення частково мав кам’яний фун-
дамент. Кладка зберіглася тільки в південній 
частині. центральна та північна частини 
були глинобитні (рис. 2, 3).

Східна кладка — розташована вздовж схід-
ного борту приміщення. Довжина кладки, 

витягнутої за віссю Пн сх—Пд Зх — 5,8 м, 
ширина — від 0,25 м, до 1,0 м, висота — від 
0,40 м (північна частина) до 0,80 м (півден-
на частина). Каміння переважно укладено 
облицювально, орфостатно, місцями на гу-
мусових останцях. Кладка має від одного до 
трьох рядів вапнякових каменів. нижній ряд 
розташовано на гумусовому суглинку. Шви 
між каміннями шириною 0,02—0,08 м.

у кам’яній конструкції використано вап-
няковий бут та плитняк різного розміру 
(0,10—0,62 × 0,18—0,90 × 0,8—0,18 м). Каміння 
розірвані по шару. із західної сторони клад-

рис. 3. Приміщення 22, вигляд із заходу та вигляд зі сходу 
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ки, в центральній частині, розташовується 
низка каменів, які посунулися від основного 
ряду. В центральній частині, на виступі, роз-
ташовано скупчення мілкого буту. Північ-
на частина кладки розташована впритул до 
входу в приміщення, а серед каменів зустрі-
чалися плити антропоморфної форми.

Центральна кладка (західний борт основного 
нефа) — розташована в центральній частині 
приміщення, розділяє його на східну (основ-
на) та західну (прибудова) частини. Довжина 
кладки, витягнутої за віссю Пн сх—Пд Зх — 
9,40 м, ширина — від 0,25 м, до 1,70 м, висо-
та — від 0,50 м (північна частина) до 0,90—
0,95 м (південна частина). Каміння укладено 
на земляному розчині, у південній частині 
кладки — з дотриманням постелисто-ложко-
вої техніки, у північній частині — комбіно-
вано, місцями орфостатно.

у південній частині кладка має від п’яти до 
шести рядів каменів, нижні з яких розташовані 
на піску. Шви між каміннями шириною 0,02—
0,08 м. у кам’яній конструкції використаний 
вапняковий бут та плитняк різного розміру 
(0,12—0,70 × 0,20—0,30 × 0,04—0,14 м).

у північній частині кладка комбінована, 
місцями має від одного до чотирьох рядів 
каменів, нижні з яких розташовані на піску. 
Місцями каміння встановлене орфостатно, 
під нахилом. Шви між камінням шириною 
0,02—0,012 м.

у кам’яній конструкції використаний 
вапняковий бут та плитняк різного розміру 
(0,12—0,75 × 0,8—0,50 × 0,04—0,15 м). Камін-
ня розірвані по шару.

Північна частина кладки розташована уп-
ритул до північного краю приміщення. на 
схід від неї, у вигляді напівкола, зафіксова-
ний ряд із п’яти каменів, за формою виклад-
ки яких можна припустити, що вони марку-
вали окрему прибудову до кладки. Зі східної 
сторони, вздовж всієї центральної кладки, 
зафіксований потужний завал каменів се-
редніх розмірів.

Західна кладка (західний борт прибудо-
ви) — розташована вздовж південно-захід-
ної частини західного борту приміщення 
(північно-західна частина борту — глино-
битна). Довжина кладки, витягнутої за віс-
сю Пн сх — Пд Зх — 3,20 м, ширина — від 
0,25 м, до 1,0 м, висота — від 0,70 м (північна 
частина) до 0,80 м (південна частина). Камін-
ня укладено орфостатно. Кладка має від од-
ного до двох рядів, нижні з яких розташовані 
на материковому ґрунті (глиниста супісь). 
Шви між каміннями шириною 0,04—0,06 м.

у кам’яній конструкції використаний 
вапняковий бут та плитняк різного розміру 
(0,14—0,60 × 0,12—0,68 × 0,6—0,10 м). Камін-
ня місцями розірвані по шару. на декількох 
орфостатно встановлених плитах зверху, з 

дотриманням постелисто-ложкової техніки, 
укладений один ряд каменів.

Виходячи з конструктивних особливостей, 
можна стверджувати, що східна кладка була 
облицювальною; центральна — цокольною; 
західна — облицювальною.

основний матеріал знаходився практично 
у нижній частині заповнення. серед зафік-
сованих артефактів основного заповнення 
приміщення переважає фрагментований 
керамічний посуд відкритого та закритого 
типу (корчаги, горщики різних типів, кели-
хи, черпаки, миски та жаровні). Знаряддя 
праці представлені кам’яними предметами 
(зернотерки, куранти), роги тварин з еле-
ментами обробки (олень, сайга), кістки вели-
кої та дрібної рогатої худоби (рис. 4: 1—18).

окрему зацікавленість, викликають брон-
зові предмети: в західній частині (кв. 26) — 
фрагмент ножа-пилки овальної форми з не-
рвюрою (рис. 4: 2); в південній (кв. 3) — ніж, 
або ніж-пилка (рис. 4: 1), що знаходився біля 
рогу оленя зі слідами обробки (рис. 4: 15); 
фрагмент булави, що зафіксовано в завалі ка-
менів центральної кладки в кв. 26 (рис. 4: 10). 
В господарській прибудові в кв. 16 на рівні 
підлоги зафіксовано розвал корчаги, що зна-
ходилася в перевернутому положенні (рис. 4: 
17). навколо та всередині корчаги зафіксовані 
сліди вохри. ймовірно, це залишки відправ-
лення певного ритуалу (будівельна жертва?).

нажаль, нижній рівень приміщення час-
тково знищено сучасними ямами та тран-
шеями. на рівні підлоги досліджено чотири 
ями. Виходячи з розмірів та особливостей 
заповнення, ями можна розподілити на гос-
подарські (№ 1, 2), господарсько-ритуальну 
(№ 3) та стовпову (№ 4).

Яма 1 (кв. 18, 19; відмітка 19,80 м). овальної 
форми яма розташована в південній частині 
приміщення, навпроти кладки господарської 
прибудови.

розміри: Пн—Пд — 1,10 м; Зх—сх — 
0,85 м; глибина — 0,15 м; Заповнення: гумус 
світло-коричневого кольору, з фрагментами 
маловиразних стінок керамічного посуду 
(горщики) та лиманної глини. стінки ями 
рівні, піщані, просушені, плавно переходять 
в рівне, піщане дно.

імовірно, яма господарського призначен-
ня (зберігання продуктів, або інвентарю).

Яма 2 (кв. 26, 27, 34, 35; відмітка 19,80 м). 
овальної форми яма розташована в захід-
ній частині приміщення, біля кладки гос-
подарської прибудови. розміри: Пн—Пд — 
2,0 м; Зх—сх — 1,4 м; глибина — 1,20 м. 
Верхнє заповнення: гумус сірого кольору та 
дрібний вапняковий бут.

на глибині 0,10 м, в західній частині за-
фіксовано скупчення вапнякового каміння, 
ймовірно, впали з кладки центральної стіни.
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рис. 4. Предмети із заповнення приміщення (1—18) та ям (19—22): 1, 2 — ножі-пилки; 3, 12 — фрагменти ке-
лихів; 4—7, 13—14 — фрагменти горщиків; 8 — фрагмент черпака; 9, 22 — куранти; 10 — булава; 11 — фраг-
мент чаші; 15 — предмет із рогу зі слідами обробки; 16, 21 — зернотерки; 17—18, 20 — корчаги; 19 — кришка (1, 

2 — бронза; 3—8, 11—14, 17—20 — кераміка; 9, 10, 16, 21, 22 — камінь; 15 — ріг оленя)
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на глибині 0,5—0,6 м ґрунт заповнення 
плавно переходить в піщаний світлого кольо-
ру з дрібним камінням, кістками тварин (реб-
ра та щелепа великої та дрібної рогатої худо-
би) та керамічним посудом (фрагменти мисок 
з орнаментом по вінцю, горщика, кришки з 
овальним наліпом та лощеної вази). В пів-
нічні частині ями — притулок (0,35 × 0,65 м, 
глибина — 0,45 м.). В нижній частині ями — 
скупчення лиманної глини зеленого кольору. 
стінки ями рівні, піщані, просушені, плавно 
переходять в рівне, піщане дно.

ймовірно, яма господарського призначен-
ня (зберігання продуктів).

Яма 3 (кв. 25, 26, 33, 34; відмітка 20,30 м). 
округлої форми яма розташована в північ-
ній частині приміщення, під центральною 
кладкою, що розділяє приміщення на дві 
частини — східну та західну.

розміри: діаметр 1,20 м; глибина — 0,40 м; 
Верхнє заповнення: гумус темно-корич-
невого кольору. Північний край ями мар-
кіровано вапняковим камінням. у північ-
но-східній частині ями — пляма горілого 
ґрунту, ймовірно, вогнище (діаметр 0,5 м). 
В заповненні вогнища — фрагменти кера-
мічного посуду (верхня частина корчаги з 
орнаментом в вигляді косих прокреслених 
ліній (рис. 4: 20), фрагменти горщика світло-
коричневого кольору, мисок з орнаментом 
по вінцю, пласка жаровня з сегментно-обрі-
заним краєм) та дрібні кістки тварин.

на глибині 0,2 м, в західній частині, зафік-
совано кам’яну зернотерку човноподібної 
форми (рис. 4: 21) та округлий курант, що 
знаходилися на великій вапняковій плиті 
(рис. 4: 22). В південній та східній частині 
ями невеличкі приямки. стінки ями рівні, 
піщані, просушені, плавно переходять в рів-
не, піщане дно. ймовірно, яма господарсько-
го-ритуально призначення.

Яма 4 (кв. 10; відмітка 19,80 м). округлої 
форми яма розташована в південній частині 
приміщення. розміри: діаметр 0,30 м; глиби-
на — 0,30 м; Заповнення: гумус темно-корич-
невого кольору, без артефактів. стінки ями 
рівні, піщані, просушені, плавно переходять 
в рівне, піщане дно. яма стовпова.

усі артефакти (рис. 4: 1—22), що зафік-
совано у заповнені приміщення та ямах є 

характерними для колекції матеріальних 
предметів Дикого саду. серед них перева-
жає фрагментований керамічний посуд від-
критого та закритого типу (корчаги, горщи-
ки різних типів, келихи, кришки, вази, миски 
та жаровні). серед знарядь праці — кам’яні 
предмети (зернотерки, куранти, булава); 
бронзові предмети (ножі-пилки), роги тва-
рин з елементами обробки (рис. 4).

отже, приміщення 22, можна охаракте-
ризувати як заглиблену споруду квадратної 
форми, з овальними кутами, витягнутою 
уздовж «рову цитаделі». тип входу — сходи 
(три сходинки), дах односкатний, підлога 
піщана.

Можна припустити, що приміщення пе-
ребудовувалося (яма 3 часткова була пере-
крита камінням центральної кладки). При-
будова витягнута уздовж західної частини 
приміщення (рис. 2, 3), що є характерним й 
для інших будівельних споруд всіх частин 
Дикого саду — № 9, 12, 13, 18, 25. Загальна 
площа приміщення сягає 90,25 м2 (найбіль-
ше приміщення на території укріпленого 
поселення).

Дві стіни приміщення були глинобитними 
з домішками середнього та мілкого вапняку 
(північна та південна), східна та західна (вра-
ховуючі західну стіну прибудови) — мали у 
фундаменті облицювальні та цокольні сис-
теми кам’яних конструкції, що складалися з 
великих та середніх, рваних за шаром, вап-
някових брил зі слабкими слідами обробки, 
що є притаманним як для сабатинівської, так 
й для білозерської систем домобудівництва.

отже, виходячи з конструктивних особ-
ливостей будови, специфіки та заповнення 
ям, а також зафіксованих артефактів та еко-
фактів, можна припустити, що приміщення 
використовувалося мешканцями городища 
як житло або споруда громадського призна-
чення для проведення зборів громади та від-
правлення певних ритуальних дій (горщик з 
вохрою, ритуальне заповнення ями 3).

Приміщення 22 є характерним як для са-
мого укріпленого поселення Дикий сад, так 
й для інших поселень регіону Північного-За-
хідного Причорномор’я доби пізньої бронзи 
(постсабатинівський — ранньобілозерський 
час).
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Периферійна експедиція ніАЗ «ольвія» у 
2019 р. відновила дослідження поселення Ко-
зирка I, розташованого біля однойменного села 
очаківського р-ну, за 12 км на північ від ольвії. 
на нижньому неукріпленому схилі поселення 
знаходиться ряд природних пагорбів, на яких 
виявлено культурний шар, синхронний до 
часу існуванню городища, що на верхньому 

степовому плато (I—III ст.). об’єкти з нашару-
ваннями концентруються на видовжених па-
горбах орієнтованих за віссю північ—південь, і 
розташованих вздовж узбережжя Бузького ли-
ману. Крайні північний та південний пагорби 
розташовані навпроти меж городища (рис. 1).

розвідувальні шурфи, закладені на одно-
му з південних пагорбів, засвідчили наяв-

Р. Козленко 

ДосліДЖеннЯ поселеннЯ коЗирка I 

рис. 1. Панорама схилів поселення Козирка I, вигляд із півночі 

рис. 2. Кам’яне перекриття зольника римського часу на північному пагорбі нижнього схилу поселення Козир-
ка I, вигляд із заходу  
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ність кам’яних кладок та різноманітного 
асортименту амфорної тари, червонола-
кового, сіролощеного, ліпного та скляно-
го посуду, а також металевих та кам’яних 
виробів. Потужність культурного шару, 
який має світло-сірий та попелястий коль-
ори, складає 1—1,2 м. В одному з шурфів 
досліджена яма глибиною понад 2,7 м — 
вірогідно господарського призначення.

на крайньому північному пагорбі було 
закладено розкоп (р 1), площею 4 × 6 м. у 
процесі досліджень, при знятті верхньо-
го шару дерену, було виявлено кам’яне 
перекриття, що складалося з дрібного та 
середнього буту, укладеного від чотирьох 
до семи рядів каменів у вигляді панциру 
(рис. 2, 3). Перепад підвищення у цент-
ральній частині перекриття по відношен-
ню до рівня виходу материка на його ме-
жах складав від 0,33 м у південній частині, 
до 1,15 м — у північно-східній. Каміння 
уклали на золистому шарі, в якому фік-
сувалися вогнища, деревне вугілля та ве-
ликі шматки печини, що локалізувалися, 
переважно, під центральною частиною 
перекриття.

у ході розчистки закладу виявлені 
фрагменти амфор I—III ст., та кістки Врх 
та Мрх. В центральній частині кам’яного 
перекриття знайденj частини вапняково-
го вівтаря напівкруглої форми, та марму-
рової профільованої бази колони (рис. 5: 

рис. 3. План кам’яного перекриття зольника 

рис. 4. розкоп 2, вигляд із півдня 
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7), загальним діаметром близько 65 см, яку 
вторинно могли використовувати як вотив.

Під кам’яним закладом розташовувався 
котлован, глибиною понад 3 м, у заповненні 
якого знайдено: велику кількість фрагментів 
амфор, червонолакового, сіролощеного, ліп-
ного та скляного посуду I—III ст., кісток Врх 
та Мрх, людські рештки, три черепа собак, 
декілька цілих ліпних курильниць та сві-
тильників (рис. 5: 1—6), чотири керамічних 
прясельця (рис. 6: 11), одне з яких виготовле-
но з неопаленої глини, вотивний глиняний 
«хлібець» з насічками (рис. 5: 12) тощо. серед 
металевих виробів слід відзначити бронзові 
фібули I—II ст. (рис. 6: 5, 6), фрагмент брас-
лету, мідні монети (рис. 6: 15), тригранний 
наконечник стріли (рис. 5: 9), щиток брон-
зового персня (рис. 5: 7), залізні та свинцеві 
вироби.

стратиграфія котловану налічує дев’ять 
різних, місцями не послідовних, нашару-
вань: дерен, давній гумус темного кольору, 

світло-коричневий шар, світло-попелястий 
шар, глиняний шар рудого кольору, світло-
коричневий суглинок, глинистий шар ру-
дого кольору з вкрапленнями темно-попе-
лястого шару, пісок темно-жовтого кольору, 
пісок вапнякового кольору, материкова гли-
на. це дозволяє зробити висновок щодо його 
поетапного формування, що підтверджуєть-
ся широким датуванням археологічних ма-
теріалів. характер цього об’єкта дозволяє 
попередньо визначити його як зольник, або 
святилище типу sub-urban, що було винесе-
но за межу укріпленої частини поселення, 
і пов’язано з ритуально-обрядовими діями 
місцевого населення у римський період. 
Terminus ante quem функціонування зольни-
ка попередньо можна визначити серединою 
III ст. н. е., на що вказують фрагменти ам-
фор типу Зеєст 75 та Шелов D із його запов-
нення.

на сусідньому пагорбі, розташованому 
південніше від р 1, закладено ще один роз-

рис. 5. Артефакти з розкопок пагорбів на схилах 
поселення Козирка I: 1—4 — ліпні світильники; 
5, 6 — курильниці; 7 — профіль мармурової 
бази колони; 8 — фрагменти фігурної червоно-

лакової посудини 
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коп (р 2), розмірами 12 × 8 м (рис. 4). на ньо-
му на різних рівнях виявлені кам’яні кладки. 
особливий інтерес становить кладка в цен-
тральній частині розкопу. Її довжина скла-
дає 2,25 м, ширина завального ряду — 1 м. 
До моменту завалу, кладка була іррегуляр-
ною постелистою, і складалася з 6—7 рядів 
каменів. нижній ряд каменів розташовував-
ся на суглинку темного кольору товщиною 
0,2 м, який, в свою чергу, лежав на матери-
ковій глині. Шви шириною 0,04—0,08 м. у 
розчині між камінням траплялися амфор-
ні стінки, а у північній частині кладки, між 
другим та третім верхніми каменями in situ 
була виявлена складнопрофільована ручка 
амфори типу Зеєст 75 кінця II — першої по-
ловини III ст. стратиграфія північного борту 
розкопу, до здійснення прирізки, свідчила 
про те, що кладка розташовувалася в плямі 

трапецієподібної форми. Кладка витягнута 
за віссю Північний схід-Південний Захід. В 
північній частині кладки, окрім фрагментів 
скляного посуду та бронзової монети (рис. 6: 
16), знайдені уламки малоазійської фігурної 
червонолакової посудини з зображенням ви-
ноградної лози та грон (рис. 5: 8).

у північній частині розкопу по всій площі 
виявлене потужне скупчення каменів вели-
ких розмірів, що базувались на золистому 
шарі, на різних висотних рівнях. Всередині 
кам’яної конструкції, яка утворювала в плані 
напівколо, на рівні материкової глини було 
знайдено залізний трилопатевий череш-
ковий наконечник стріли (рис. 6: 10). В цій 
частині розкопу в заповненні неодноразово 
траплялися свинцеві пластинки невеликих 
розмірів. В північно-західній частині роз-
копу виявлено кут будівельної споруди, що 

рис. 6. Артефакти з розкопок на схилах поселення Козирка I: 1 — фрагмент бронзової підвіски; 2 — бронзове 
орнаментоване люстерко-підвіска; 3 — бронзовий гачок; 4—6 — бронзові фібули; 7 — щиток бронзового пер-
сня; 8 — свинцева бусина; 9, 10 — бронзовий та залізний наконечники стріл; 11 — керамічне прясельце; 12 — 
глиняний «хлібець»; 13 — мідна ольвійська монета — ассарій (Av. Голова Зевса вправо. Rev. OΛBIO ΠΟΛΕΙΤωΝ, 
орел з розгорнутими крилами вправо); 14 — мідна ольвійська монета — дупондій (Av. Голова Аполлона впра-
во. Rev. OΛBIOΠΟ, орел з розгорнутими крилами вправо); 15, 16 — мідні монети; 17 — денарій Фаустини стар-
шої (Av. DIVA FAVSTINA, драпірований бюст імператриці вправо. Rev. AVGVSTA, церера стоїть вліво, тримає 

довгий факел у правій руці, та скіпетр — у лівій); 18 — бронзова монета-дельфін
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складався з ряду полігональних плит, над 
якими на ребро був встановлений кам’яний 
блок, до якого з північної сторони торцевою 
частиною було припасовано ще один блок, 
який опирався на орфостатно встановлену 
плиту. Вірогідно, це був кут будівельної спо-
руди, від якої походило скупчення каменів.

у південній частині розкопу виявлена 
кладка, в якій зафіксовано вапнякове жорно 
із квадратним отвором. у суміжному квад-
раті на глибині 0,5 м від сучасної денної по-
верхні, у золистому шарі, серед матеріалів 
виключно римського часу знайдена ольвій-
ська лита монета-дельфін (рис. 6: 18), що за 
класифікаціями належить до другої групи 
цих монет, і датується другою половиною 
VI — початком V ст. до н. е. оскільки у ме-
жах прямої видимості, на південь від Ко-
зирського городища, розташовані поселення 
Козирка IX, XI, XII цього часу, потрапляння 
ранньої монети до шарів римського часу на 
нижньому схилі поселення Козирка I може 
бути пояснена її використанням у якості во-
тиву. В цьому розкопі, на рівні материкової 
глини пагорбу, зафіксовано декілька терас з 

пониженням в бік Бузького лиману, та пере-
падом висот 0,6—0,7 м.

серед археологічних матеріалів, окрім 
фрагментів амфор, червонолакового, ліп-
ного та скляного посуду, в розкопі 2 слід 
виділити бронзові лучкові фібули I—II ст. 
(рис. 6: 4), риболовні гачки (рис. 6: 3), фраг-
мент бронзового орнаментованого люстер-
ка-підвіски (рис. 6: 2), ольвійські карбовані 
монети другої половини I ст. н. е. типу Зевс / 
орел та Аполлон / орел (рис. 6: 13, 14), та де-
нарій (рис. 6: 17) римської імператриці Фаус-
тини старшої (після 141 р. н. е.).

отже, попередньо можна констатувати, що 
на схилах укріпленого поселення Козирка I 
у I—III ст. розташовувалися споруди госпо-
дарчого та культового призначення. Загаль-
на площа археологічних досліджень на обох 
пагорбах склала 140 м2. ця частина поселен-
ня потребує подальших охоронно-рятівних 
досліджень, оскільки вона впритул прилягає 
до Бузького лиману, внаслідок чого її куль-
турні нашарування поволі нищить берегова 
абразія, та потерпає від постійних утручань 
грабіжників.

Перші відомі розвідки в Баштансьому р-ні 
провела скіфська степовою експедиція Мос-
ковського університету в 1956 р. під керів-
ництвом Б. М. Гракова. обстежені береги 
р. інгул і відкрито багато поселень епохи 
бронзи та черняхівської культури біля с. ін-
гулка, Виноградівка, новофонтанка, ново-
петрівка, смелянка. у 1966 р. Миколаївсь-
ка група одеської археологічної спілки під 
керівництвом і. А. смирнова дослідила ниж-
ню течію р. Грамоклея, виявивши там декіль-
ка поселень епохи бронзи та мезолітичну 
стоянку біля с. леніно. Відтоді розпочалися 
регулярні розвідки по інгулу співробітника-
ми інгульскої експедиції іА Ан урср (нач. 
о. Г. Шапошникова). Були відкриті і дослід-
жені поселення та стоянки біля с. Приволь-
не, новогорожено, новопетрівське, Пески, 
христофорівка.

із 1969 р. інгульська експедиція розпочала 
розкопки курганів. тоді побіля сіл старого-
рожено та соколівка дослідили сім насипів. у 

1970—1972 рр. проведено дослідження 21 кур-
гану окрай с. отрадне, новогригор’ївка, 
Привольне. у 1972—1973 рр. були розкопані 
34 кургани біля с. Пески, Костянтинівка, 
христофорівка. у 1975—1976 рр. розкопу-
валися два кургани неподалік с. Костичі, а 
в 1979 р. — курган біля с. Виноградівка. у 
1980 р. досліджено п’ять курганів поблизу 
с. новоолександрівка і станції лоцкіно.

у 1985 р. експедиція Миколаївського крає-
знавчого музею провела дослідження трьох 
курганів неподалік с. Плющівка (керівники 
і. о. снитко, В. і. нікітін). у 1986 р. Мико-
лаївська експедиція іА Ан урср розкопала 
10 курганів біля с. Мар’ївка, Добра Криниця. 
Всього за весь період в басейні середньої течії 
інгулу розкопано 87 курганів.

у 1987 р. експедиція від керівництвом 
В. М. Фоменка в Баштанському р-ні зафік-
сувала 145 курганів. у кінці хх ст. та на по-
чатку ххі ст. масштабних робіт в районі не 
проводилось.

О. Смирнов, Д. Бондаренко, О. Апуневич 

оХоронні ДосліДЖеннЯ ДВоХ курганіВ 	
поблиЗу каШперо-миколаїВки 
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у листопаді 2020 р. Баштанська районна 
адміністрація та Баштанський краєзнав-
чий музей (член спілки археологів україни, 
о. требух) повідомили про прояву після 
оранки кам’яного ящика та вапнякових пліт 
на землях Кашперо-Миколаївської сільської 
ради. Після огляду авторами проведені охо-
ронні дослідження двох поховань.

Поховання 1 — курганна група 2, Кашпе-
ро-Миколаївської сільської ради. Виявлено 
на верхівці кургану 2 кам’яний ящик. ящик 
вкопаний у материк, має форму прямокут-
нику і є споруда, складена з шести кам’яних 
плит, чотири плити подовжні, дві попереч-
ні. орієнтований за лінією захід—схід. Ви-
сота ящика 0,76 м. Дно з материкової глини 
в центрі має стовпову яму, глибиною 13 см, 
діаметром 24 см. Плити добре підігнані один 
до одної. Поверхні плит гарно оброблені. 
Поховання пограбоване, залишків скелету 
не виявлено. інших артефактів виявлено 
не було. Виходячи з аналогій досліджених 
курганних поховань в Поінгуллі, поховання 
можемо віднести споруду до кемі-обінської 
археологічної культури.

Поховання 2 — курганна група 2, Кашпе-
ро-Миколаївської сільської ради. Виявле-
но в полі, плиту від перекриття поховання. 
Поховання пограбоване, плити перекрит-

рис. 1. Поховання 1 

тя завалені в поховання. яма прямокутної 
форми, орієнтована захід—схід з широтним 
відхиленням. В похованні виявлені залиш-
ки скелету, переміщенні ближче до центру 
поховання. Залишки грабіжницького ходу 
досліджені зі східного боку. Залишки похо-
вального інвентарю репрезентовані — однієї 
намистиною та свинцевим пряслицем (во-
рворкою). Виходячи з елементів поховаль-
ного інвентарю, відносимо поховання до 
скіфського часу.

у ході рятувальних робіт досліджено два 
поховання. Перше належить до періоду се-
редньої бронзи, а друге до періоду раннього 
залізного часу, що відповідає загальній тен-
денції курганних поховань степу середньої 
течії р. інгул та має ряд відповідних ана-
логій. слід зауважити, що майже 90 % кур-
ганів Миколаївщини висотою до двох мет-
рів страждають від регулярного знищення 
внаслідок сільськогосподарських робіт.

рис. 2. Поховання 2
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Ділянка «т» (теменос) розташована в 
центральній частині о. Березань. Закладе-
на у 1996 р. В. В. назаровим на місці шурфу 
с. М. Мазараті 1984 р. З 2005 р. ділянку до-
сліджував В. В. Крутілов. Передчасна смерть 
у 2019 р. багаторічного очільника Березансь-
кої експедиції та відмінного знавця класич-
них старожитностей під час польових робіт 
не дозволила остаточно дослідити площу 
житлових кварталів на захід від теменосу Бо-
рисфену.

саме завершення початих В. В. Крутіло-
вим розкопок цієї ділянки стало основною 
метою цього польового сезону. роботи на 
о. Березань здійснювалися експедицією ДП 
«нДц “оАсу”» іА нАн україни із залучен-
ням сил волонтерів.

Головні зусилля були спрямовані на по-
дальше вивчення ділянки західної прирізки 
до розкопу «т», дослідження на якій дове-
дено до рівня культурних шарів архаїчного 
часу та похованого гумусу (рис. 1: 1). таким 
чином, розчистити вдалося кв. В-ііі/200, В-
IV/143—144, 161—164, 181—184 та частково 
північні частини кв. В-ііі/200—204 (за пла-
ном Д. Б. Бєлєнького). Площа дослідженої у 
2020 р. ділянки склала близько 250 м2.

Залишки архаїчного культурного шару на 
ділянці являють собою підсипку незначних 
западини на площі поселення, утворених 
природнім рельєфом та старими котлова-
нами споруд, здійснену з метою нівелюван-
ня давньої денної поверхні під регулярну 
наземну кам’яно-сирцеву забудову. Потуж-
ність шару нівелювання на різних ділянках 
досягає 0,38 м.

у цьому горизонті в різних частинах роз-
копу зафіксовано два глинобитних майдан-
чики, що, можливо виконували роль вівтарів 
(вівтар в даному горизонті досліджений на 
ділянці «ГШ»). Вони являють собою прямо-
кутні обпалені підвищення з глини черво-
ного кольору з похилими бортами, вмурова-
ними в давню денну поверхню. на поверхні 
майданчиків фіксуються сліди сильного тер-
мічного удару внаслідок якого споруди на-
були твердої форми, однак слідів потужно-
го пропалу не зафіксовано. це дає право на 
припущення, що постійного вогнища на їх 
площі не розводилося, а обпалені вони були 
лише раз по завершенню монтажних робіт. 
обидва майданчики частково зруйновані. 
Глинобитний майданчик 274 (рис. 1: 2) має 
розміри верхньої площини 0,42 (збережена 

частина) × 0,5 м, основи — 0,5 (збережена 
частина) × 0,65 м, висоту — 0,07 м. розміри 
верхньої площини глинобитного майданчи-
ку 280 (рис. 1: 3) — 0,55 (збережена частина) × 
0,49 м, основи — 0,67 (збережена частина) × 
0,69 м, висота — 0,13 м.

Аналог даним майданчикам, щоправда, 
прикрашений за периметром рельєфним 
орнаментом у вигляді відбитку плетеної мо-
тузки, відкритий при розкопках приміщен-
ня будівельного комплексу 1 ділянки «ГШ» 
на північний схід від розкопу «т».

Передували нівелюванню даної частини 
поселення на цій ділянці дві напівземлянки 
та ряд господарських ям.

Господарська яма 276 має округлу в плані 
та дзвоноподібну у перетині форму. розмі-
ри ями по рівню впуску близько 1,2 × 1,09 м, 
по дну — 1,85 × 1,8 м, глибина — до 1,04 м. 
Дзвоноподібний підбій розходиться в усіх 
напрямках резервуару, його висота складає 
0,4—0,45 м, глибина — до 0,58 м. Дно ями та 
підбій, схоже, мали промазку з жовтої глини, 
яка зберіглася надто фрагментарно.

на захід від описаної ями досліджена на-
півземлянка 275 (рис. 1: 4), розташована па-
ралельно і майже впритул до стіни східного 
фасаду пізнішої наземної кам’яно-сирцевої 
будівлі. напівземлянка, вірогідно, склада-
лася з двох камер, витягнутих за лінією 
Пд Зх—Пн сх. Південна камера, ймовірно, 
виконувала житлову функцію, а північна — 
господарську. хоча, і не можна повністю 
виключати можливість того, що північний 
котлован споруджений в більш пізній час та 
перерізав південний.

напівземлянка 275а (південно-західний 
котлован) північно-східною частиною при-
микає до напівземлянки 275б. В плані має 
прямокутну із заокругленими кутами фор-
му, орієнтована за лінією Пд Зх—Пн сх. 
стінки трохи похилі, плавно переходять в 
рівне дно. розміри впуску в котлован: 2,1 × 
2,77 м, дна — 1,95 × 2,8 м, глибина — 0,45 м. 
Дно цієї частини котловану на 0,12 м вища 
за дно напівземлянки 275б. на дні півден-
ного котловану зафіксовані залишки доб-
ре втрамбованої глинобитної підлоги, що 
структурно складалася із суміші червоної 
глини, темного ґрунту, вапнякової крихти 
та подрібнених черепашок молюсків. тов-
щина підлоги — до 0,03 м. По периметру 
дна котловану, вздовж трьох його бортів 
розташовані траншеї близької до прямокут-

О. Смирнов, Д. Бондаренко, О. Васильчук 

роботи на о. береЗань (ДілЯнка «т») 
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ної або заокругленої у розрізі форми, ши-
риною 0,1—0,14 м та глибиною — до 0,1 м. 
Борт траншеї біля південно-західного краю 
напівземлянки оформлений у вигляді пруж-
коподібного материкового останцю зі збе-
реженою висотою до 0,04 м. Можливо, схо-
жий материковий пружок мали й дві інші 

траншеї. По лінії траншей в центральній 
частині північно-західного борту, західному 
та південному кутах котловану зафіксовані 
різної форми заглиблення розмірами 0,38—
0,77 × 0,43—0,88 м та глибиною 0,06—0,08 м. 
Перше заглиблення над собою має урізку 
у відповідний борт котловану на всю його 

рис. 1. розкоп «т»: 1 — зйомка з БПлА (робочий момент); 2 — глинобитний майданчик 274; 3 — глинобитний 
майданчик 280; 4 — напівземлянка 276; 5 — напівземлянка 277 з господарськими ямами 278 і 279 
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висоту: можливо, тут розташовувався опор-
ний стовп. Варто припустити, що описані 
вище траншеї та заглиблення відносилися 
до конструкції внутрішнього облицювання 
стін котловану. Можливо, вони являли со-
бою опалубку для монтажу глино-плетеної 
конструкції. таким чином, розміри внут-
рішньої корисної площі напівземлянки, без 
урахування траншей і заглиблень, станови-
ли 1,73 × 2,23 м (близько 3,5 м2). В централь-
ній частині котловану зафіксовано ямку від 
опорного стовпа перекриття.

В котловані біля його південно-західного 
борта зафіксовано кам’яний завал, що скла-
дався з двох великих прямокутних блоків 
та середнього розміру буту черепашнику. 
серед каменів зафіксована пласка плита з 
щільного вапняку з однією обробленою по-
верхнею — зернотерка або ковадло.

напівземлянка 275б (північно-східний 
котлован) в плані має прямокутну із сильно 
заокругленими кутами форму, витягнута за 
лінією Пд Зх—Пн сх. стінки похилі, плавно 
переходять в нерівне дно. розміри впуску в 
котлован: 2,48 × 3,92 м, дна — 2,12 × 2,36 м, 
глибина — до 0,61 м.

напівземлянка 277 (рис. 1: 5) розкопана 
на північний схід від описаної. Її котлован 
має прямокутну із заокругленими кутами в 
плані форму, орієнтований по лінії Пд Зх—
Пн сх, рівні борти різко переходять у пласке 
дно, що має незначне пониження в західно-
му напрямку. Котлован напівземлянки спо-
руджений на місці двох раніших ям (№ 278, 

279), однак його борти в районі їх заповнен-
ня нічим не укріплені. В той самий час, не 
можна повністю виключати факт синхрон-
ного існування цих трьох об’єктів.

розміри котловану по рівню впуску 2,9 × 
2,7 м, по дну — 2,85 × 2,6 м, глибина від рів-
ня давньої денної поверхні — 0,72 м. на дні 
частково зберіглася глинобитна підлога, що 
має просадку в районі більш ранніх ям, на 
площі яких було споруджено котлован. Під-
лога дворівнева. Її заливка структурно скла-
дається з трамбованої темно-червоної глини 
з домішками вуглинок. Потужність заливки 
верхнього рівня — 1,2 см, нижнього — до 
3 см. Підлога, вірогідно, була вкрита насти-
лом з камки, потужністю до 0,03 м, шматки 
якої доволі часто зустрічалися в заповнен-
ні котловану. на рівні підлоги зафіксовано 
три стовпові ямки. Дві з них знаходяться у 
західній частині котловану, одна — в центрі. 
на дні двох стовпових ям зафіксовані плас-
кі шматки вапняку, що виконували роль 
підп’ятників. Вхід до напівземлянки, віро-
гідно, розташовувався у південно-східному 
борту біля східного кута котловану. Від ньо-
го залишилася опливла материкова сходин-
ка овальної форми.

Господарська яма 278 (рис. 1: 5) дослідже-
на в південному куті котловану напівзем-
лянки 277. Вірогідно, на момент споруджен-
ня останньої була засипана. яма округлої в 
плані форму, стінки дещо розширюються та 
плавно переходять у рівне дно. нижня час-
тина ями, вірогідно просушувалася із вико-

рис. 2. розкоп «т», зразки кераміки із заповнення господарської ями 279
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ристанням відкритого вогню: дно ями про-
палене. розміри горловини ями 1,67 × 1,57 м, 
дна — 1,82 × 1,92 м, глибина — 2,10 м.

Господарська яма 279 (рис. 1: 5) досліджена 
в північному куті напівземлянки 277. Має ок-
руглу в плані форму, стінки дещо розширю-
ються та різко із закругленням переходять у 
рівне дно. розміри ями по впуску 1,65 × 1,50 м, 
по дні — 1,91 × 1,91 м, глибина — 2,11 м. По 
бортах ями фіксуються залишки промазки 
жовтою (місцями — зеленою лиманною) гли-
ною потужністю до 0,03 м. Заповнення даної 
ями дало надзвичайно цікавий та чисельний 
матеріал доби раннього періоду функціону-
вання Борисфену. Перед долівкою на гли-
бині 1,8 м зафіксовано скупчення уламків 
залізних предметів. По всій глибині, особ-
ливо, в нижній частині ями під її бортами 
в щільному темно-жовтоглинистиму шарі 

знайдено численні розвали тарних амфор та 
іонійських столових посудин (рис. 2).

Морфологія та метричні характеристи-
ки ям 278 і 279 майже ідентичні, що може 
свідчити про синхронність їх спорудження, 
аналогічне функціональне навантаження, а 
також використання метричних стандартів 
при їх розмітці.

усі описані ґрунтові споруди, вірогідно, 
функціонували в межах першої половини 
VI ст. до н. е. і належать доурбанізаційній 
фазі становлення архаїчного Борисфену. 
обидві досліджені напівземлянки, з огляду 
на їх просторове розміщення у відповідності 
до майбутньої планувальної мережі квар-
талів, функціонували у другій чверті VI ст. 
до н. е. — безпосередньо перед зведення роз-
ташованих поряд наземних кам’яно-сирце-
вих садиб.

у рамках виконання нДр «Археологічна 
карта україни» № 0118U002002 були проведені 
розвідки у верхів’ї тілігульського лиману в ме-
жах Березанського р-ну. В роботі брали участь 
співробітники Миколаївської експедиції ДП 
«нДц “оАсу”» іА нАн україни, вихован-
ці двох гуртків «Археологічне краєзнавство» 
(керівники Д. В. Бондаренко, о. і. смирнов) 
комунального закладу «Миколаївський облас-
ний центр туризму та краєзнавства учнівської 
молоді», студенти національного університе-
ту ім. В. сухомлинського та Миколаївського 
національного аграрного університету.

терени, де проходила розвідка є частиною 
просторів Причорноморської низовини — 
плоскої рівнини, розсіченої балками та доли-
нами невеликих степових річок сосик, царега 
і Березанка. Перші археологічні обстеження 
там були започатковані в кінці хіх ст. тоді ди-
ректор херсонського музею В. і. Гошкевич, об-
стежив узбережжя лиманів. В ході цих розвідок, 
були описані кургани та скарби знайдені на 
вказаних територіях. Другий етап археологіч-
них робіт почався з кінця 1940-х рр. Проводили 
співробітники одеського археологічного музею 
М. с. сініцин і М. Ф. Болтенко та інституту ар-
хеології Ан срср е. о. симонович. неподалік 
сіл Анатоліївка та ташино, вони відкрили на 
поселення різних археологічних культур. у той 
же час розпочаті розкопки виявлених об’єктів, 

в першу чергу черняхівських могильників. 
тоді ж були відкриті поселення доби бронзи. 
А с. і. Капошина та л. М. славін проводили 
розкопки пам’яток античного часу. у 1970-х рр. 

О. Смирнов, Д. Бондаренко, Л. Смирнов 

роЗВіДки ВерХіВ’їВ тілігульського лиману 

рис. 1. розташування черняхівських поселень: 1 — 
новопетрівка іі; 2 — новопетрівка і; 3 — ташине і
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почався третій, масштабний етап, і закінчив-
ся в середині 1990-х рр. З 1973 р. Периферійні 
загони ольвійської експедиції іА Ан урср ке-
ровані А. В. Бураковим та с. Б. Буйських здій-
снили поступове обстеження берегів лиманів, 
розташованих в районі, внаслідок чого відкри-
та велика кількість поселень античності та епо-
хи бронзи. усі виявлені античні об’єкти нале-
жать до архаїчного, класико-елліністичного та 
римського періодів.

у 1995 р. співробітники Миколаївського 
краєзнавчого музею Ю. с. і В. Б. Гребеннико-
ви, і. о. снитко, с. і. Гаврилов, провели дру-
ге широке вивчення території Березанського 
р-ну, в ході якого відкрито 15 нових поселень 
та 152 кургани.

на підставі відкритих матеріалів, за мину-
лий час в Березанському р-ні вивчено більше 
20 курганів, а на землях району зафіксовано 
більше 300. Крім цього є відомості про два 
городища, три стоянки, понад 90 поселень і 
сім ґрунтових могильників.

у 2012 р. співробітники іА нАн україни 
оглянули території, де очікувалось будівниц-
тво великого Вітропарку і виявили об’єкти, 
які нанесли на карти з максимально точною 
прив’язкою. нові дослідження, судячи з місце-
вості, призведуть до відкриття ще не виявлених 
пам’яток. роботи на майданчику під вітроенер-
гетичні станції були продовжені і у 2019 р.

у серпні 2020 р. обстежено три поселення 
та біля 70 курганів. Майже всі пам’ятки по-

терпають від регулярної руйнації внаслідок 
сільськогосподарської діяльності, про що на-
правлений відповідний акт до управління 
культури, національностей та релігій Мико-
лаївської облдержадміністрації.

ташине і. на площі пам’ятки скрізь про-
слідковувалися виходи каміння та підйомний 
матеріал. на невеликій ділянці проведена за-
чистка. це частина кладки фундаменту на-
земної споруди, складеної в постелистій од-
норядній регулярній системі. Зберігся один 
ряд кладки, фасад не прослідковується. При 
розчистці кладки знайдено уламки тарних 
амфор та кухонних посудин. слід відзначи-
ти знахідку бронзової фібули-застібки гар-
ної збереженості. на березі лиману в межах 
поселення також був знайдений підп’ятник 
з вапняку. Всі артефакти залишені носіями 
черняхівської культури (II—IV ст.).

поселення новопетрівка і знаходило-
ся на південно-західній околиці села. на 
пам’ятці знайдено фрагменти тарних амфор 
та великої господарської посудини. найці-
кавіша знахідка — велика намистина, виго-
товлена римськими майстрами з прозорого 
зеленого скла, датована IV ст.

поселення новопетрівка іі відкрили між 
північно-східною околицею села та схід-
ною межею цвинтаря. на розореному полі 
знайдено чисельні шматки вапняку, а також 
фрагменти кераміки та кісток тварин. Зібра-
ний матеріал належить до двох хронологіч-
них періодів.

Черняхівським часом датовано уламки ам-
фор, кухонних ліпних та гончарних посудин, 
сіролощених глеків. А до хVііі—хіх ст. нале-
жать: уламки кухонних горщиків та глеків, ве-
ликої миски з жовтою поливою, поліхромних 
столових посудин (як місцевого так і турець-
кого виробництва), а також вінчик залізного 
казана. на особливу увагу заслуговує сірог-
линяна люлька, оздоблена трьома рельєфни-
ми розетками та прокресленими лініями по 
нижній частині чаші. ці артефакти, вірогід-
но, походять з хутору XVIII—хіх ст. який не 
позначений на картах.

Виходячи з висновків невеликих розві-
док, ми обстежили й нанесли на карти три 
об’єкти черняхівської культури і виявили но-
вий археологічний об’єкт османського часу. 
Висока концентрація поселень черняхівської 
культури на берегах маленьких степових рі-
чок вписується в контекст відомих пам’яток 
локальної групи черняхівських старожит-
ностей Північно-Західного Причорномор’я. 
Подальші розвідки обов’язково призведуть 
до відкриття нових пам’яток на берегах річок 
сосик та царега. Планомірні дослідження 
на пам’ятках ташино і та новопертівка і і іі 
є перспективними, проте за браком фінансу-
вання не заплановані в найближчий час.

рис. 2. речовий матеріал з поселень: 1, 6 — новопер-
тівка і; 2—5 — новопетрівка іі; 7 — ташине і
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у межах проєкту розширення автошля-
ху М 14 (одеса—Мелітополь—новоазовськ) 
в межах Миколаївської області, від об’їзного 
повороту траси в районі села Матвіївка до 
села Шевченково на кордоні з херсонською 
областю (в межах Вітовського р-ну за ста-
рим адмінподілом). Зона охоплює південну 
частину Миколаївської області і являє собою 
рівнину, яку в північно-західній частині ме-
ридіонально перетинає р. інгул, до якої впа-
дає кілька невеликих давніх балок. на заході 
район межує з лівим берегом Бузького лима-
ну. його площа 1600 км2. Археологічне обсте-
ження території, яку займав Вітовський р-н, 
почалося з середини хіх ст. тут побував Го-
лова російського археологічного товариства 
граф о. с. уваров, який відкрив та обстежив 
ряд античних городищ. Зокрема, він прагнув 
ототожнити античне поселення біля с. лима-
ни зі стародавнім містом Канкітом. його гіпо-
тезу спростував Ф. К. Брун, який у другій по-
ловині хіх ст. також відвідав ці місця. В кінці 
хіх — на початку хх ст. окремі ділянки місце-
вості і знайдені там старовинні речі описали 
В. М. ястребов та трохи згодом В. і. Гошкевич. 
на підставі цих та інших досліджень в кінці 
1930-х рр. і. В. Фабріциус склала археологіч-
ну мапу Північного Причорномор’я, куди 
увійшла й більша частина земель Вітовського 
р-ну. Після В. і. Гошкевича ці місця неодно-
разово обстежували музейники Миколаїва та 
херсона, а в кінці 1940-х рр. розвідку берега-
ми Бузького лиману провела співробітниця 
іА Ан урср Ф. М. Штітельман. ці обстежен-
ня були спрямовані на узбережжя лиману.

інакше до проблеми пошуку нових об’єктів 
підійшли співробітники скіфської степової 
експедиції Московського держуніверситету 
та іМК Ан срср (керівник Б. М. Граков). 
Припускаючи, що узбережжя інгулу також 
було заселено у давнину, вони обстежили 
його у 1956 р. і відкрили багато пам’яток різ-
них епох та культур (переважно доби пізньої 
бронзи та черняхівські). Загін МДу оглядав 
лівий берег інгулу, а загін іМК — правий.

Згодом спільна експедиція Миколаївського 
краєзнавчого музею (МКМ) та Миколаївсько-
го педінституту (керівник і. о. снитко) про-
вела обстеження терени району. тоді було 
зафіксовано 53 кургани, а також обстежені 
раніше відомі пам’ятки.

Археологічні розкопки у районі проводи-
лися переважно на поселеннях античного 
часу. лише у 1956 р. загін іМК провів не-

величкі дослідження на поселеннях доби 
пізньої бронзи біля с. Пересадівка та чер-
няхівської культури поблизу с. Калинівка. 
стаціонарні розкопки велися на античних 
пам’ятках біля сіл лимани та лупареве.

Значну увагу дослідники приділяли й роз-
копкам курганів. так, під час розвідок, які 
проводила скіфська експедиція у 1956 р., 
було розкопано невеликий курган скіфського 
часу біля с. Калинівка. у 1963 р. співробітник 
МКМ В. і. нікітін розкопав курган доби брон-
зи біля с. Горохівка. Згодом працівники МКМ 
Ю. с. Гребенніков та о. М. Балушкін розко-
пали три кургани біля с. Капустине. у районі 
сіл лимани та лупареве у 1969 р. інгулецька 
скіфська експедиція іА Ан срср і МДу дослі-
дила 13 курганів доби бронзи та скіфського 
часу. серед її знахідок слід згадати два фраг-
менти кам’яної статуї скіфа-вояка. у 1974 р. 
експедиція МКМ (керівник В. і. нікітін) ра-
зом з інгульською експедицією іА Ан урср 
(керівник о. Г. Шапошнікова) провели до-
слідження трьох курганів біля с. Пересадів-
ка, в яких були знайдені поховання різних 
археологічних культур. Біля с. Калинівка у 
1982—1983 рр. експедиція МКМ (керівник 
В. і. нікітін) розкопала сім курганів, серед 
яких чотири доби бронзи і три скіфські. ця 
ж експедиція у 1987—1988 рр. розкопала кіль-

О. Смирнов, Д. Бондаренко, Л. Смирнов 

роЗВіДки у Зоні реконструкції аВтоШлЯХу м 14 

рис. 1. розташування об’єктів археології вздовж тра-
си М 14: а — курган; б — поселення хіх ст.
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ка маленьких курганчиків бронзової доби в 
районі селища Воскресенське. В наступному 
році експедиція МКМ вже під керівництвом 
і. о. снитко розкопала курган доби бронзи 
біля с. лупареве. там місцеві мешканці пере-
дані музейникам речі з античного могильни-
ка лупареве іх, які випадково знайшли неда-
леко від місця розкопок. також вищезгаданий 
дослідник у 1992 р. розкопав курган доби 
бронзи поблизу селища Засілля.

у 2001 р. курган доби бронзи біля с. Галі-
цинівка розкопав Ю. с. Гребенніков. До 

рис. 2. розташування кургану 6

2020 р. на землях району було досліджено 
35 курганів, у яких знайдені поховання ши-
рокого хронологічного діапазону.

Загалом район в археологічному відно-
шенні досліджений добре, але виключати 
можливості відкриття нових об’єктів не мож-
на. особливо це стосується ґрунтових мо-
гильників, поселень та невеликих курганів. 
оскільки, як підказує елементарна логіка, 
біля кожного городища або поселення має 
бути свій могильник (некрополь).

За наявною інформацією на опрацьованій 
території запланованого будівництва діля-
нок обходу м. Миколаїв автошляхом М 14 
розташовано дев’ять об’єктів археологічної 
спадщини. Переважну більшість об’єктів 
становлять кургани, що відповідає особли-
востям ландшафту (високі плато над запла-
вою р. інгул).

Проведено огляд об’єктів археології, на-
несено на мапи та прив’язано до сітки ко-
ординат за допомогою GPS. усі кургани 
пошкоджені внаслідок активно оранкою. 
ці порушення заактовані та направлені до 
управління культури, національностей та 
релігій Миколаївської облдержадміністра-
ції. один з курганів (№ 6) потрапляє до зони 
розширення траси М 14 та потребує науко-
вого дослідження до початку будівельних 
робіт.
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ОДЕСьКА ОбЛАСть

нижньодунайська експедиція одеського 
археологічного музею нАн україни в лип-
ні—серпні працювала на багатошаровому 
городищі Картал, що розташоване на лівому 
березі нижнього Дунаю неподалік с. орлов-
ка ренійського р-ну. розкопки проводилися 
на двох ділянках пам’ятника — поселенні і 
могильнику. В свою чергу, на поселенні (ді-
лянка «центральна») роботи проводились на 
двох розкопах — V і VII. В розкопі VII площею 
80 м2 та глибиною культурного шару 2—3 м 
(рис. 1) виявлено будівельні залишки і сліди 
життєдіяльності різних культурно-хроноло-
гічних горизонтів. найнижчий шар відно-
ситься до епохи пізнього бронзового століт-
тя (горизонт раннього або прокресленого 
гальштата). Верхній — до римського часу. 
Між ними горизонти середнього гальштату 

і гетського часу. окремі знахідки відносять-
ся, з одного боку до енеолітичного часу, з ін-
шого — до періоду раннього середньовіччя. 
Всього досліджено 19 ям різного часу, в тому 
числі: три — доби культури Чорнавода і, 
вісім — раннього гальштату, шість — серед-
нього гальштату, дві — римського часу. ще 
дві ями залишились не ідентифікованими 
внаслідок відсутності археологічного ма-
теріалу. найбільш насичений за археоло-
гічним матеріалом горизонт Картал V, що 
репрезентує римський час. незважаючи на 
те, що до цього періоду відноситься всьо-
го два об’єкти (а, фактично, це може бути 
один), кількість кераміки перших століть 

І. Бруяко 

ДосліДЖеннЯ на гороДиЩі картал 

рис. 1. розкоп VII (діл. «центральна») після завершен-
ня робіт 

рис. 2. теракотова статуетка Гермеса / Меркурія 



Одеська область

ISSN: 2709-8222 (print), 2709-8230 (online) 188	 Археологічні дослідження в Україні 2020 р.

і з комплексу і з шару надзвичайно велике. 
останній раз подібне багатство фіксувалося 
в розкопі IV/2003 р., але тоді площа розко-
па була майже втричі більше. Безперечно, 
найяскравішою знахідкою сезону, є терако-
това статуетка Гермеса / Меркурі доволі рід-
кісної іконографії. Бог їде верхи на коні, чи 
віслюкові. на жаль, транспортний засіб не 
зберігся. Проте, фігура Гермеса зберіглася 
майже повністю. В одній руці він тримає ка-
дуцей, в іншій — мішок із грошима (рис. 2).

на розкопі V на площі 108 м2 було знято 
до 2 м культурного шару в якому відкриті 
об’єкти переважно римського часу. на відмі-
ну від попереднього розкопу (VII), розкоп V 
лишається не дослідженим до кінця. у пер-
спективі тут очікуються матеріали та комп-
лекси гальштатского та пізньоенеолітичного 
часів. Вкрай незначне число об’єктів на до-
слідженій частині розкопу, а також в цілому, 
нечисленний матеріал з шару цілком зро-
зумілі з точки зору стратиграфії північно-
го борту. Крім шарів переміщеного ґрунту, 
ми бачимо тут мінімально три насипи, що 
знижуються в бік балки — на захід, і підви-
щуються в бік поля — на схід (рис. 4). оче-
видно, що ці насипи не пов’язані з валом 
епохи середнього гальштату, чия суглинна 
верхівка тільки почала даватися взнаки в 
профілі борту на глибині 140—150 см. Знову 
виявлені шари обвалування перекривають 
гальштатській вал і, можливо, відносяться до 
більш пізнього часу.

на ділянці «Північно-східна» розкоп пло-
щею 108 м2 також мав номер VII. ця ділянка 
відстоїть від «центральної» приблизно на 
300 м, і тому має власну нумерацію розкопів. 
По завершенні робот відкрився якийсь об’єкт 
римського часу, що представляє собою скуп-
чення каменів і кераміки. останньої дуже 
багато, а крім того, вона майже виключно 
столова і серед неї трапляється досить бага-
то парадної червонолакової посуди (рис. 5). 
До найважливіших підсумків дослідження 
на цій ділянці треба віднести той факт, що 

рис. 3. уламок орнаментованого сосуда (амфори?) 
доби раннього гальштату 

рис. 4. розкоп V (діл. «центральна») після зняття 2 м культурного шару
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жодного поховання могильнику середнього 
гальштату — Картал III — знайдено не було. 
тобто, можна казати, що тут було досягнуто 
південно-західну границю цього могильни-
ка. немає й поховань римського та пізнь-
оримського часу (черняхівська культура), 
хоча в 6—8 м на північний захід і римські й 
гальштатські поховання утворювали досить 
щільні угруповання. стосовно кам’яної плат-
форми римського часу (схоже на те, що вона 
поширюється на північ від розкопу 2020 р.) 
і загалом археологічного змісту розкопу, то 
єдине, що поки можна стверджувати це во-
чевидь невипадковий характер депонуван-
ня великої кількості різноманітної кераміки, 
яка до того носить сліди перебування у воді, 
або тривалого впливу атмосферних опадів, 
пилу, вітру. тобто, можна зробити висновок 
що кераміка знаходилась на давній повер-
хні. Зазначені особливості дозволяють по-
передньо інтерпретувати залишки перших 
століть н. е. в розкопі VII/2020, як певний 
різновид святилища, або поминально-жер-
товного комплексу.

остання ділянка, де проводились дослід-
ження минулого року була територія некро-
полю римського часу (могильник Картал V). 
розкоп цього року відстояв від того, який 
щойно був розглянутий (VII/2020) на 80—
90 м. у минулому сезоні на могильнику Кар-
тал V було досліджено дві ділянки. Менша 
мала площу 7 × 4,5 м і тут було відкрито чо-
тири поховання, з яких одне римського часу, 
інші — черняхівської культури. Всі вони ви-
явилися без супроводжувального інвентарю. 
хоча в одному все ж таки була купа дрібних 
скляних «кубиків», ймовірно від кубку, який 
повністю деградував. Більша ділянка мала 
площу 5 × 30 м. тут було досліджено п’ять 
поховань, з яких два римського часу і три — 
черняхівської культури. на відміну від попе-
редніх, ці поховання мали інвентар, до того 
ж доволі різноманітний. усі поховання рим-
ського часу мають орієнтацію у північний 
сектор. Черняхівські поховання на меншій 

ділянці були орієнтовані зі сходу на захід, 
а на більшій — з півдня на північ. тож, під-
тверджується закономірність, згідно із якою 
черняхівські поховання із інвентарем мають 
орієнтацію по лінії південь—північ. і, напро-
ти, поховання орієнтовані на захід за дуже 
рідкісними виключеннями, не мають супро-
воджувального інвентарю. ще одне похован-
ня, його залишки, були виявлені в вимоїні по-
льової дороги, що веде від села до «Кам’яної 
горі». це захоронення, найімовірніше, на-
лежить до римського часу. таким чином, на 
ділянці могильника Картал V всього в 2020 р. 
було розкопано 10 поховань — чотири рим-
ського часу і шість черняхівської культури.

рис. 5. Червонолакова тарілка із клеймом

Протягом 2020 р. група співробітників від-
ділу археології Криму та Північно-Західного 
Причорномор’я іА нАн україни провела 
низку розвідок на теренах одеської області, 

необхідність яких обумовлювалась експер-
тизою проєктів землевідведення та будів-
ництва. Під час цих робіт, крім локалізації 
пам’яток та аналізу знахідок, визначались 

С. Іванова, А. Колесниченко, О. Савельєв, К. Савельєва, О. Сінельников, Л. Ковальський 
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координати та охоронні зони поселень, кур-
ганів та інших вже відомих або нововиявле-
них об’єктів, розташованих як безпосередньо 
на територіях досліджуваних ділянок, так і 

поза їх межами. Зазначимо, що в разі необхід-
ності частина з них супроводжувалась шур-
фуванням. у цілому, наші дослідження да-
ють можливість певною мірою оцінити обсяг 

схема ділянок, обстежених в одеській області у 2020 р. умовні позначки: стрілки 1—6 — місця обстежень зе-
мельних ділянок; прямокутник A — нововиявлені пам’ятки в долині р. тилігул: 1 — стрюкове; 2 — Донська 
Балка; 3 — Пьяногорка; 4 — Дубове-Красне; 5 — Пазурці іі; 6 — Завадовка іі; 7 — Завадовка-Зброжковка; 8 — 
Демідове-Красне; 9 — Завадовська Балка іі; 10—13 — Чіжево I—IV; 14 — Демідове і; 15 — Демідове іі; 16 — лу-

кашівка; 17 — Червоний Агроном; 18 — Куций хутір; 19 — Мартинівка; 20 — жовтнівка
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існуючих ресурсів та сучасний стан збереже-
ності об’єктів нерухомої культурної спадщи-
ни україни. такі роботи мають і практичне 
значення, оскільки отримані результати мо-
жуть бути використані державним органом 
охорони об’єктів культурної спадщини для 
складання документації (паспортів) та взят-
тя на облік нових археологічних пам’яток.

обстеження 2020 р. охопили територію 
чотирьох районів області, а також м. одеса. 
Загалом було виконано понад 10 виїздів, під 
час яких обстежено 35 окремих земельних 
ділянок. Попередній статистичний аналіз 
показує, що переважна більшість з них огля-
далась у зв’язку з необхідністю експертизи 
проєктів відведення землі у приватну влас-
ність та тимчасове користування громадя-
нам (фізичним особам), а їхні площі склада-
ли в середньому 1,5—2,0 га.

у м. одеса пошуки торкнулися проблеми 
визначення меж поселення слобідка. Шур-
фування обстеженої ділянки виявили значну 
за розмірами (без видимих меж) негативну 
структуру, заповнену матеріалами середи-
ни XX ст. Порівняння з картами міста 1941—
1953 рр. свідчить, що йдеться про засипаний 
кар’єр цегляного заводу. таким чином, межі 
поселення слобідка мають бути відкориго-
вані шляхом пересування їх на схід.

обстеження ділянок у Великомихайлівсь-
кому районі дозволило виявити кургани біля 
с. Гребеники. Біля с. Василівка Захарівського 
р-ну виявлено два кургани: один добре відо-
мий, але значно пошкоджений нещодавно, 
інший ж — описано уперше. у роздільнянсь-
кому районі пошуки пізньопалеолітично-
го місцезнаходження Марківка принесли 
знахідку лише одного обробленого креме-
ню, що може свідчити про виявлення півден-
ної периферії пам’ятки. Проте, враховуючи 
що під час її відкриття було зібрано лише 
п’ять кремінних виробів, можливо, у цілому 
природа пам’ятки не характеризується над-
міром підйомного матеріалу.

у савранському районі обстежено низку 
ділянок на північному (лівому) березі р. Гед-
зилів яр на схід від с. Гетьманівка. Встанов-

лено, що ареали поселень Гетьманівка (ви-
явлене розвідкою оДу 1972 р.) і Гедзилів яр 
(відкрите розвідкою оАМ 2011 р.) частково 
перетинаються та, можуть розглядатися як 
дві зони однієї значної за площею пам’ятки. 
Гетьманівка являє собою поселення чер-
няхівської культури, а Гедзилів яр — двоша-
ровий пам’ятник з матеріалами доби пізньої 
бронзи та пізньоримського часу. тут зібрано 
виразну колекцію черепків посуду, яка вклю-
чає сіроглиняну гончарну кераміку, «ше-
рехатий» посуд, фрагменти амфор, уламки 
ліпного посуду тощо.

Додатково, за повідомленнями краєзнав-
ців здійснено локалізовані виїзди на 
пам’ятки Миколаївського та Березівського 
районів. у Миколаївському районі виявлено 
два нових поселення доби пізньої бронзи та 
черняхівської культури: Дубове-Красне та 
Мартинівка. В Березівському районі, здебіль-
шого, у долині ріки тилігул зафіксовано 16 
нових пам’яток. З них лише один пункт (За-
вадовка іі) слід пов’язувати з черняхівською 
культурою. решта (15 поселень) переважно 
відносяться до доби пізньої бронзи, хоча на 
їх площі спорадично трапляються матеріа-
ли пізнішого часу (Демідове іі, Пьяногорка). 
Поселення, здебільшого, мають невелику 
площу 2—2,5 га та займають похилі миси 
берегів р. тилігул та її допливів. Між села-
ми Демідове та Чіжово уздовж південного 
берегу р. тилігул фактично кожен мис при-
ніс однотипний підйомний матеріал доби 
бронзи. усього тут нараховується п’ять зон 
поширення знахідок, розділених ярами (ві-
дома пам’ятка Демідове і та чотири поселен-
ня Чіжево I—IV). Можливо, йдеться не про 
окремі пам’ятки, а про одне велике поселен-
ня. інформацію про нього записала зі слів 
місцевого мешканця е. Ф. Патокова.

таким чином, внаслідок робіт 2020 р. 
значно уточнені межі окремих вже відомих 
поселень у м. одеса та на півночі області, за-
фіксовані кілька курганів у долині р. Кучур-
ган та на її допливах, виявлена низка нових 
пам’яток у долині р. тилігул, які потребують 
термінового взяття на облік та охорони.
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експедиція іА нАн україни, спільно з 
Південноукраїнським національним уні-
верситетом ім. К.Д. ушинського, в грудні 
2020 р. проводила дослідження на території 
північної частини Приморського бульвару 
в одесі (рис. 1). Метою розкопок був пошук 
залишків хаджибейського кам’яного замку 
(який зруйновано в жовтні 1789 р.) вирішен-
ня проблеми його локалізації та датування. 
розкопкам на пам’ятці передувала геора-
дарна розвідка, яку провели спеціалісти 
GPR-Investigation апаратом «Loza-M» влітку 
2018 р. Її результати вплинули на вибір міс-
ця розкопок, у сукупності з даними архівних 
документів, схем та мап 1789—1793 рр.

За сукупністю відомостей найбільш перс-
пективною була визнана ділянка навпроти 
нинішнього будинку № 5 по Приморсько-
му бульвару. на першій від урвища алеї 
був закладений розкоп розміром 7 × 4 м, на 
другій — шурф розміром 2 × 2 м, у 11,5 м 
на північний захід від розкопу (рис. 1). Дже-
релом аномалії в розкопі виявилася мере-
жа міських комунікацій першої половини 
XX ст., а також траншея доодеського періо-
ду, наповнена залишками великих метале-
вих виробів. Джерело аномалії в шурфі на 
другій алеї виявити не вдалося.

територія бульвару, на якій розбиті шурф 
і розкоп, раніше ніколи не досліджувалася. 
Загальна площа досліджених у 2020 р. ді-
лянок склала 32 м2. стратиграфія в розкопі 
та шурфі схожа. В обох випадках розкрито 
штучний насип, що прилягав до берегового 
урвища. Він являв собою багатошарове утво-
рення з шарів червоної глини, чорнозему з 
включеннями глини та чистого чорнозему в 
її верхній частині (рис. 2: II).

Зверху насип перекрито сучасною триша-
ровою бетонною подушкою з щебеневою ос-
новою, на якій викладено тротуарну плитку 
(рис. 2: I). основа насипу покоїлася на похо-
ваному степовому чорноземі (гл. 1,5—1,7 м), 
який плавно переходив у суглинок та ниж-
че у материкову глину (рис. 2: III). нашару-
вання насипу насичені уламками кераміки і 
кісток, на відміну від шурфу 1, де знахідки 
були сконцентровані лише в верхній час-
тині нашарувань. Певна кількість античної, 
середньовічної і турецької кераміки, а також 
великі фрагменти кісток, зустрічалися й в 
шарі похованого степового чорнозему (що 
можна пов’язати з явищами природного ха-
рактеру).

насип являє собою залишки якоїсь плат-
форми, підсипаної з напільного боку, або 
невисоким валом. Її зафіксована розкопками 
довжина сягала 20 м, ширина 9,5 м. Макси-
мальної товщини вона сягала в прибереж-
ній частині розкопу (1,1 м), мінімальної — в 
шурф (0,5 м). В поперечному розрізі насип 
мав повільне зниження у бік плато. Прибе-
режна її частина перетворилась на рівний 
майданчик з утрамбованою поверхнею, 
який прилягав до краю урвища. насип не 
пов’язаний з нівелюванням бульвару під час 
його створення в 1820-х рр. (в ньому немає 
«одеських» матеріалів першої чверті XIX ст.). 
територія бульвару ніколи не забудовувала-
ся в одеський період (з 1794 р.) поза межами 
червоної лінії існуючих будинків.

наразі є дві основні версії походження 
насипу, обидві пов’язані з фортифікацією 
XVIII ст. Перша: це залишки валів російської 
земляної фортеці, створеної в 1793 р. Ф. Дево-
ланом. Фортеця займала всю північну частину 
бульвару, в межах нинішніх будинків № 1—7. 
уздовж берегового схилу був зведений вал з 
артилерійськими позиціями. При накладен-
ні планів цієї фортеці на місцевість, з певною 
часткою ймовірності можна припустити, що 
розкопані нами ділянки припадають на пів-
денний фланг цього валу. Проте, у першій 
чверті XIX ст. ці насипи було знівельовано.

Друга версія: це берегова артилерійська 
батарея при хаджибейському замку, що зве-
дена турками в 1765 р., та яка присутня на 
всіх його відомих планах і малюнках. Висо-
та насипу батареї не перевищувала 1,6 м в 
точці максимального підйому над урвищем. 
Її розміри становили: від 18 до 21 м завдовж-
ки, і 14 м завширшки. насип був обнесений 
кам’яним бруствером заввишки до 3,7 м по 
флангах, а з боку, відкритого до моря, її під-
тримувала стінка висотою 1,6 м. Вірогідно 
насип (валганг) призначався для берегових 
гармат, які контролювали гавань.

серед всіх розкопів, закладених на буль-
варі в різні роки, лише на ділянках 2020 р. 
спостерігається така висока концентрація 
кераміки та уламків будівельних матеріалів 
османського періоду. особливо багато їх у 
північному квадраті, який перетинає водо-
провідна траншея 1930-х рр. (з південного 
заходу на північний схід). ймовірно, при її 
прокладанні поблизу були порушені буді-
вельні залишки, які в перевідкладеному стані 
потрапили до заповнення траншеї.

С. Іванова, А. Красножон 

ДосліДЖеннЯ на приморському бульВарі В оДесі 
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у південному секторі, в верхньому чорно-
земному шарі знайдено монету хана Абдал-
лаха (мідний пул 1367—1370 рр.; рис. 3: 3; 2: 
1). на аверсі напис: «хан Абдаллах, хай три-
ватиме його правління». на реверсі зображе-
ний хижак сімейства котячих (голова звер-
нена ліворуч). Виявлено також вінчик чаші, 
прикрашеної плямами пурпурно-коричне-
вої фарби («бризки марганцю») під прозо-
рою жовтою глазур’ю (рис. 3: 1). Швидше за 
все, вона належить до візантійського імпорту 
та з великою часткою ймовірності, може бути 
датована першою чвертю XIV ст. (не пізніше 

першої половини). іншим фрагментом цьо-
го періоду є стінка чаші, типової для групи 
«Південно-східний Крим», з орнаментом 
сграффіто, виконаним одинарними різцями 
різної ширини, під монохромною зеленою 
глазур’ю (рис. 3: 2). найбільшого поширен-
ня цей тип отримує в другій-третій чвертях 
XIV ст. наш екземпляр, можливо, слід дату-
вати другою половиною XIV ст.

усі фрагменти золотоординського періо-
ду виявлені в перевідкладеному вигляді, в 
похованому чорноземі, що підстилає «бата-
рею» (рис. 2: III). В цілому виявлено до де-

рис. 1. розташування розкопу і шурфа 1 на плані Приморського бульвару: 1 — розкоп; 2 — шурф 

рис. 2. стратиграфія південного борту розкопу: I — межі шарів сучасної бетонної подушки; II — межі шарів 
«платформи»; III — межі шарів від рівня похованого чорнозему до материкової глини; 1 — монета 1360-х рр.; 

2 — фрагмент плінфи; 3 — фрагмент кісток 
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сятка фрагментів різних судин зазначеного 
періоду, поряд з пізнішою керамікою т. зв. 
«турецького» і «південноруського» вигляду 
XVIII ст. Знахідки кераміки XIV ст. на буль-
варі вже були при розкопках біля Ворон-
цовського палацу та не є випадковістю для 
цієї пам’ятки.

ординська монета і фрагменти кераміки 
синхронні літописній згадці битві при синіх 
водах (1362 р.), коли вперше згадується по-
ходження топоніма хаджибей — за назвою 
«Катібейського» «озера в Диких полях», від 
імені загиблого в битві хана Катібея. що 
стосується фрагменту візантійського імпор-
ту першої чверті XIV ст., то цей фрагмент 
співвідноситься за хронологією з першими 
згадками в італійських портоланах факторії 
Джінєстра на берегах нинішньої одеської 
затоки. Втім, це поодинокі знахідки й вони 
поки що не дають підстав для ґрунтовних 
висновків.

Більша частина знахідок сезону 2020 р. 
представлена турецькою керамікою, ймовір-
но XVIII ст. Численними також є уламки 
будівельних матеріалів на обох ділянках 
розкопок. це ковані квадратні в перетині 
цвяхи, фрагменти напівкруглої черепиці, 
плінфи (товщиною 3—4,5 см і шириною 
14 см, зі слідами горіння на зовнішній по-
верхні і залишками міцного вапняного роз-
чину з домішкою шамоту). В особливу групу 
виділено фрагменти мінімум двох зразків 
плінфи завтовшки 2,2—2,5 см і шириною 
11,5 см. Використання плінфи характерно 
для кладок типу опус-мікстум, пов’язаної 
в Північно-Західному Причорномор’ї з ос-
манською присутністю. серед знахідок цьо-
го типу виділяються фрагменти трьох окре-
мих екземплярів плінфи. Перші дві виявлені 
у перевідкладеному стані в заповненні гли-
бокої траншеї (1,7 м) водопровідної труби 
1930-х рр. у північній частині розкопу. Ши-
рина плитки варіюється в межах 12—13 см, 

товщина — 3,5—4 см. Зразок розколотий у 
поперечному напрямку, в довжину зберігся 
на 17 см. на торцях присутні залишки міц-
ного вапняного розчину з домішкою шамоту 
та морського піску. За зовнішнім виглядом і 
певними ознаками нагадує вулканогенно-
осадові породи (щільні туфи). Колір у розрізі 
темно-вишневий, поверхня попелясто-чор-
на — результат впливу вогню.

уламок іншої плінфи виявлений на цій 
же ділянці, у перевідкладеному заповненні 
сучасної траншеї. Ширина 14 см, товщина 
4 см. В довжину зберігся на 10 см, з залишка-
ми вапняного розчину з домішками шамоту. 
цей зразок бурого кольору без особливих 
включень, з повсюдними невеликими по-
рожнинами. невеликий фрагмент третього 
ідентичного екземпляру виявлено в шурфі 1, 
у верхньому шарі описаного насипу, разом з 
поливною керамікою, а також уламками тон-
кої плінфи. товщина фрагмента 3,5—4 см, 
розміри 7 × 8 см. Збережені робочі поверхні 
з залишками розчину. у розрізі — шарувата 
щільна структура, світло-коричневого коль-
ору із зеленуватим відтінком.

ці будівельні матеріали, оброблений че-
репашник та плінфа використовувалися в 
якості будівельного матеріалу якоїсь споруди, 
що розташовувалася поблизу від місць роз-
копок. Первинне петрографічне досліджен-
ня дозволило зробити обережне припущен-
ня, що це можуть бути зразки природного 
каменю, походження якого співвідноситься 
з девонською свитою подністровських піс-
ковиків Подільської височини, де вона вихо-
дить на поверхню в розрізах заплави Дніс-
тра. Для видового визначення матеріалів 
були виготовлені шліфи у інституті геохімії, 
мінералогії та рудоутворення нАн україни, 
проведено петрографічне дослідження і ек-
спресний рентген-флуоресцентний аналіз 
Г. Г. Павловим і А. В. Мітрохіним. на їхню 
думку, всі зразки мають техногенне поход-

рис. 3. таблиця знахідок розкопу 2020 р.: 1 — вінчик поливного сосуду XIV ст.; 2 — стінка пососудини XIV ст.; 
3 — монета хана Абдаллаха 1367—1370 рр.
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ження, з ідентичним складом формувальної 
маси. Їх кольорова та текстурна відмінність 
зв’язується з природною неоднорідністю ма-
теріалу, ступенем або температурою випалу. 
іншими словами, це плінфа, яка ідентична 
іншим фрагментам, знайденим у розко-
пі, але перекалена під час випалювання (в 
зв’язку з помилками в технології процесу ви-
готовлення), що додало формувальній масі 
в розрізі вигляд переплавленої та застиглої 
субстанції, що візуально нагадує природний 
камінь. Випадки використання подібної пе-
репаленої плінфи відомі фахівцям на при-
кладі будівельних залишків собору св. софії 
в Києві та інших пам’яток (р. Б. Гуцуляк).

Будівельні матеріали, з яких збудовано 
хаджибейський замок, привернув увагу ін-
женера Ф. Деволана, який у 1792 р. відзна-
чив, що «камінь, з якого [він] побудований, білу-
ватий, і це скоріше пісковик, ніж вапняк, адже він 
досить міцний». це повідомлення дозволяє 
припускати, що хаджибейський замок було 
збудовано переважно, з привізних, немісце-
вих матеріалів. Приклади доставки будівель-
них матеріалів до регіону здалеку в середні 
віки та новий час численні. найбільш ціка-
вим є повідомлення Гильбер де ланнуа від 
1421 р., коли до нижнього Дністра завітав 
«губернатор Поділля, Гедігольд, з тим, щоб за-
снувати і спорудити на одному з берегів річки 
новий замок [...] у пустельному місці, де немає 
ані лісу ані каменю», через що він доставив 
сюди «4 тис. возів, навантажених камінням і 
лісом». Вочевидь, Гедігольд покинув свою 
резиденцію в Кам’янці з метою забезпечен-

ня і супроводу зазначених поставок по річці 
до її гирла (?). інакше важко собі уявити, як 
така кількість возів могла подолати не одну 
сотню кілометрів шляхами того часу. Будів-
ництвом, за повідомленням ланнуа, займав-
ся сам князь Вітовт, який і «побудував замок 
менш ніж за місяць», причому, явно не на 
правому березі Дністра — землях молдавсь-
ких (і ворожих йому на той момент), а на лі-
вому, в південній, приморській околиці тоді 
ще литовського Поділля.

у Причорноморський степ це каміння 
привезли через те, що в пустельній місце-
вості не було розвіданих місць для видобутку 
місцевого вапняку. Прийдешнім майстрам 
було зручніше працювати з будівельним ма-
теріалом, до якого вони звикли, а не з тим бу-
том (гіршої якості), який можна було зібрати 
околицями. на пошук місцевих ресурсів, во-
чевидь, не було часу. стародавніх руїн для 
розбирання тут також не було. надійніше за 
все було привезти каміння з собою.

таким чином, фундаменти замку під час 
розкопок сезону 2020 р. знайти не вдалося. 
Проте, отримано побічні ознаки їх близь-
кого до розкопу розташування. Знахідки 
залишків пошкодженого мурування, теса-
них вапнякових блоків, грудок цем’янкового 
розчину та плінфи, надають наступним ар-
хеологічним пошукам пам’ятки фортифіка-
ції в районі будинку № 5 перспективними. 
Для з’ясування всіх поставлених під час цих 
робіт питань, необхідно продовжувати до-
слідження на пам’ятці «Приморський буль-
вар» в одесі.

Пам’ятка садово-паркового мистецтва міс-
цевого значення «Дюківський сад» (колиш-
ній парк «Перемоги») знаходиться на захід 
від центральної частини одеси. Археологіч-
ні розкопки на його території не здійснюва-
лись, проте поблизу від нього М. с. синцин 
у 1950 р. проводив розвідки. В ході цих робіт 
на східному схилі широкої природної водо-
носної балки, вздовж якої зараз проходить 
вул. Балківська, були зібрані фрагменти 
чорнолакових посудин та амфор. Виразний 
підйомний матеріал дозволив досліднику 
зробити припущення про «розташування 
поселення на схилі балки, яка відділяє місто 

від саду Перемоги». цю пам’ятку археології 
взято на облік у 1984 р. як поселення анти-
чного часу Молдаванка. Причому, його було 
помилково локалізовано на мисі, що зна-
ходиться на південь від парку «Дюківский 
сад» — на протилежному, західному березі 
балки.

Восени 2020 р. з метою уточнення міс-
ця розташування цього поселення, а також 
виявлення нових археологічних об’єктів, 
співробітниками одеського археологічного 
музею нАн україни здійснені розвідки із 
шурфуванням місцевості, розташованої по-
руч з парком «Дюківский сад». Внаслідок ві-

Д. Масюта, І. Піструіл 

роЗВіДки В окруЗі парку «ДЮкіВськиЙ саД» В м. оДеса 
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зуального обстеження було встановлено, що 
мис і схил східного берега балки, де, воче-
видь, має бути локалізовано поселення Мол-
даванка, опинилось під щільною міською 
забудовою (рисунок: 1). Дане спостереження 
практично виключає можливість проведен-
ня тут археологічних розкопок.

територія на південь від парку, де помилко-
во встановлена охоронна зона цієї археологіч-
ної пам’ятки, також забудована, хоч і не так ін-
тенсивно. В її північній частині — на ділянці, 
що розташована на вул. розкидайлівська, 66 і 
впритул примикає до паркової зони, авторами 
було здійснене шурфування (рисунок: 2).

Ділянка знаходиться на мисі балки, що має 
незначний ухил з заходу на схід. З усіх боків 
вона обнесена парканом. Її форма в плані 
наближається до трапеції, а площа стано-

вить 0,3234 га. Поверхня ділянки переважно 
заасфальтована. Її східна та західна частини 
задерновані й поросли чагарниками та де-
ревами, а північно-західна — засипана спла-
нованим будівельним сміттям. на території, 
що не зайнята капітальними будівлями та 
заасфальтованими майданчиками, закладе-
но чотири шурфи розмірами 2,0 × 2,0 м.

Шурф 1 розбито у південно-східному куті 
ділянки. Материк, який являв собою вапняк-
черепашник зафіксовано на глибині 0,96—
1,20 м від рівня сучасної денної поверхні. 
Простежені в шурфі нашарування пов’язані 
з будівельною діяльністю другої половини 
хх ст. та не містили археологічних знахідок.

Шурф 2 закладено в східній частині ді-
лянки. напластування у ньому простежено 
на глибину 1,20—1,80 м від рівня сучасної 

Місце розташування археологічних об’єктів в окрузі парку «Дюківський сад» (1, 2) і 
знахідки з шурфів (3—6): 1 — поселення Молдаванка; 2 — місце проведення шурфу-

вання; 3 — ручка амфори; 4 — вінце ліпного горщика; 5, 6 — крем’яний інвентар
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денної поверхні. Вони переважно відносять-
ся до новітнього часу. у північно-західній 
і західній частинах шурфу нашарування 
хх ст. залягали безпосередньо на матери-
ку — вапняку-черепашнику. Він мав нерівну 
поверхню із ухилом з півдня на північ та був 
зафіксований на глибині 1,20—1,74 м.

у південній, східній і північно-східній час-
тинах шурфу, під напластуваннями новіт-
нього часу, зафіксовано шар чорнозему, 
потужність якого не перевищувала 0,24 м. В 
верхній частині верстви, у північно-східному 
куті шурфу, було знайдено фрагмент ручки 
амфори, що належить до виробництва хер-
сонеса таврійського та датується останньою 
чвертю IV — кінцем III ст. до н. е. (рисунок: 
3). Під чорноземом, на материковій поверх-
ні, залягав світло-сірий щільний лесоподіб-
ний суглинок, товщиною від 0,08 до 0,30 м. 
тут материк являв собою жовтий щільний 
лесоподібний суглинок та був простежений 
на глибині 1,52—1,80 м.

Шурф 3 розбито в південно-західній час-
тині ділянки. його максимальна глибина 
сягає 1,25 м. Під дереном, товщиною 0,02—
0,03 м, залягав шар змішаного з чорноземом 
будівельного сміття. його потужність збіль-
шувалася в південному напрямку, де їм була 
засипана траншея другої половини хх ст. 
Вона була вибрана на глибину 0,75—0,80 м 
від рівня сучасної поверхні та мала шири-
ну 0,35—0,40 м. траншея прокладена вздовж 
південного борту і прорізала голоцен-плейс-
тоценові відкладення, які рівномірно заляга-
ли по всій площі шурфа. у верхній частині 
вони складалися з чорнозему, потужністю 
0,40—0,50 м. При дослідженні цього нашару-
вання були виявлені два фрагмента стінок 
ліпних сіроглиняних посудин, які поперед-
ньо можна віднести до доби бронзи.

Чорнозем поступово переходив у шар світ-
ло-сірого щільного лесоподібного суглинку, 
потужність якого складала 0,3—0,45 м. Під 
ним зафіксовано жовтий щільний лесоподіб-
ний суглинок, що містив велику кількість 
карбонатних включень (глина-«білоглазка»). 
насиченість останніми поступово зменшува-
лась до низу. Потужність цього відкладення 
складала 0,25—0,45 м. тут, в північно-схід-
ному куті шурфу, на глибині 0,75—0,80 м 
від рівня сучасної поверхні, були знайдені 

вироби з кременю: дрібна пластинка та не-
великий відщеп, частково вкритий галькової 
кіркою (рисунок: 5, 6). ця верства поступово 
переходила в шар жовтого лесоподібного суг-
линку. Виходячи з умов залягання, крем’яні 
вироби попередньо можна датувати верхнь-
опалеолітичною епохою кам’яного віку.

Шурф 4 закладено в південно-західному 
куті ділянки. нашарування в ньому були 
майже повністю зруйновані траншеєю дру-
гої половини хх ст. неушкодженою зали-
шилась лише невелика ділянка у південно-
західному куті шурфу, де простежено шар 
чорнозему, товщиною 0,20—0,26 м. нижче, 
на материковій поверхні, залягав світло-сі-
рий лесоподібний щільний суглинок, по-
тужністю 0,44—0,56 м. Материк (жовтий 
щільний лесоподібний суглинок) був зафік-
сований на глибині 0,94—0,98 м від рівня су-
часної денної поверхні.

траншея, що слідувала з південно-східного 
до північно-західного кута шурфу 4, мала не-
рівні стінки і поступово звужувалась до дна. 
Вона прорізала як відкладення, так і матери-
ковий суглинок. Її було вибрано на глибину 
0,75—0,78 м від рівня материкової поверхні. 
В верхній частині заповнення траншеї, разом 
із будівельним сміттям, виявлені фрагменти 
вінця і стінок ліпних горщиків епохи бронзи 
(рисунок: 4), а також уламки стінок столової 
посудини і амфори античного часу.

отже, під час археологічних досліджень на 
ділянці, що з півдня межує з парком «Дюків-
ский сад», культурний шар не був зафіксова-
ний. напластування, простежені у шурфах, 
переважно відносяться до другої половини 
хх ст. Проте, в заповнені шурфів виявлені 
окремі артефакти: уламки керамічного по-
суду бронзового віку та античного часу. 
Крім того, в шурфі 3 простежено неушкод-
жені відкладення, що містили предмети, які 
можуть бути віднесені до кам’яної доби.

Виявлені археологічні матеріали дозволя-
ють припустити, що на південній околиці 
парку «Дюківский сад» може знаходитись 
багатошарове поселення, яке займає мис за-
хідного берега широкої водоносної балки. 
на її протилежному березі, дещо північні-
ше, розташоване поселення античного часу 
Молдаванка, терени якого практично пов-
ністю забудовані у другій половині хх ст.
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Білгород-тірська експедиція іА нАн ук-
раїни спільно з Південноукраїнським націо-
нальним університетом ім. К. Д. ушинсько-
го дослідила частину території цивільного 
двору середньовічної Аккерманської фор-
теці (рис. 1). розкопкам на пам’ятці переду-
вала масштабна георадарна розвідка. В ціло-
му скановано 10 різних за розмірами ділянок 
в межах фортечних дворів загальною пло-
щею близько 6000 м2. сканування виконали 
фахівці компанії GPR-Investigation апаратом 
Loza-M. результати мають різний ступінь 
деталізації. найбільш чіткі аномалії вдалося 
отримати поблизу розкопу рК-4 в Військово-
му дворі. Вони, імовірно, демонструють пов-
не планування частково розкопаного будин-
ку 175-рК, який належить до римського часу. 
інша подібна ділянка є на території на схід 
від цитаделі, там на глибині 2,5—5 м виявле-
но прямокутну в плані аномалію, розміром 
15 × 20 м, орієнтація меридіональна.

Поблизу башти 16 цивільного двору фор-
теці також було проведено георадарне ска-
нування на доволі великій площі, що прими-
кає до стін фортеці. найперспективнішою з 
точки зору відкриття об’єктів, що можуть 
належати до залишків античної фортифіка-
ції, виявилася ділянка, яка поєднує систему 
аномалій (імовірно, залишків кам’яних суб-
струкцій), витягнутих за віссю північ—пів-
день. Вони майже перпендикулярні лінії 
куртин цивільного двору в цьому місці. ці 
аномалії поєднувались з двома «плямами» 
квадратної в плані форми, які спочатку були 
інтерпретовані як залишки оборонних веж 
античної тіри. Крім того декілька плям, ін-
терпретовані як підвали. розкопками на цій 
ділянці вдалось виявити джерела всіх ано-
малій і суттєво відкоригувати їх початкові 
трактування. на георадарних профілях вка-
зана система аномалій чітко простежувалась 
з глибини 1,8—2,5 м.

О. Савельєв, А. Красножон, К. Савельева

ДосліДЖеннЯ В аккерманськіЙ Фортеці (ДілЯнка рк-11) 

рис. 1. розкоп рК 11 на плані Аккерманської фортеці: а — загальний план; b — план цивільного двору 
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територія, де було закладено розкоп (рК-
11), раніше ніколи не досліджувалась. Пло-
ща розкопу складає понад 100 м2 (рис. 2). До-
сягнута глибина на більшій частині сягала 
біля 2 м. В стратиграфії переважали сірог-
линяні культурні шари. Було відкрито низ-
ку об’єктів, які відносяться до різних часів 
(рис. 3). Вони частково перекривали один 
одного, що є характерною особливістю цієї 
пам’ятки.

найпізнішою, датованою новим часом, є 
будівля казарм (або цейхгаузу), яка розташо-
вана вздовж оборонної стіни фортеці. розко-
пана частково, кладки наземні, залягають в 
сіроглинистому ґрунті і продовжуються на 
схід та північ. Верхній рівень кладок розта-
шований дуже високо, майже на сучасній 
поверхні. Знахідки з шару: фрагменти кера-
мічного посуду, скляні, кістяні та залізні ви-
роби, курильні люльки, свинцеві кулі. судя-
чи з даних картографічних джерел XVIII ст., 
будівля існувала до появи на цьому місці 
валґанґу, зведеного у період 1794—1798 рр. 
та зруйнованого у 1980-х рр.

у південно-східному куті розкопу, впритул 
до стіни фортеці, частково відкрито сміттєву 
яму, яка була заповнена золистим ґрунтом, і 
містила велику кількість перепалених кісток 

тварин та фрагментів гончарного посуду ос-
манського періоду.

Казарми зі східної сторони частково пере-
крили більш раннє приміщення (№ 218-рК), 
наближеної до прямокутника в плані фор-
ми. Кладки наземні. Впритул до південної 
стіни споруди ззовні було виявлено прямо-
кутну блок-плиту античного походження, 
використану як поріг. Всередині, в центрі, 
був розташований великий прямокутний 
підп’ятний камінь, що свідчить про наяв-
ність каркасно-стовбової конструкції будівлі. 
Поблизу східної стіни досліджено залишки 
вогнища. із заповнення приміщення похо-
дить багато знахідок: фрагментів османсько-
го полив’яного та фаянсового посуду (ізник, 
Кютахья), виробів із заліза та скла, кістки 
тварин та ін. цікавою річчю є залізний фі-
гурний ключ. речовий комплекс за поперед-
німи оцінками в цілому укладається в межі 
XVI ст.

Можливо до цього самого часу належить 
підвал, розташований ззовні південно-захід-
ного зруйнованого кута приміщення 218-рК. 
його східною стіною слугувала кладка анти-
чної вулиці. Заповнення підвалу складалося з 
сіроглинистого з жовтоглинистими прошар-
ками ґрунту. на різній глибині були зафіксо-

рис. 2. Вигляд ділянки рК 11, зйомка з квадрокоптера 
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вані отвори з решками дерев’яних стовпів, в 
стінках добре видно залишки дерев’яної об-
шивки. В південній частині, в верхньому рівні, 
розкопана не повністю в плані, кам’яна напів-
циркульна огорожа неясного призначення. 
Матеріали із заповнення підвалу чисельні та 
різноманітні. це фрагменти полив’яних та 
інших глиняних виробів, кілька цілих кера-
мічних та скляних посудин, залізні підкови, 
деталі оковки дверей, озброєння (наконечни-
ки списів, стріл, металеві ядра), турецькі мо-
нети. неординарною знахідкою став паперо-
вий амулет-тумар з бронзовою обкладинкою 
і який містить написи арабською мовою, на-
несені чорнилами.

Важливим стало відкриття фрагменту ву-
лиці, яку можна віднести до часу II — пер-
шої половини III ст. Вона орієнтована за 
віссю північ—південь і спрямована в бік 
куртини середньовічної фортеці. Ширина 
2,35 м, відкрита довжина 9,62 м. Її сторони 
обмежують стіни завтовшки 1,1 м, які скла-
дені з оброблених підпрямокутних кам’яних 
блоків. Західна стіна одночасно служила сті-
ною середньовічного підвалу. В нижньому 
рівні стін лежать великі підпрямокутні об-
роблені блоки, що складають їх фундамент. 
Поверхня вулиці являє собою жовтий щіль-
ний жорствяний утрамбований шар. східна 
стіна в більшій частині розібрана в давнину 
(місцями майже до фундаменту), західна 

зберіглась добре, зверху вона перекрита пів-
денною стіною приміщення 218-рК. В пів-
нічній частині вулиці зафіксовано великий 
завал каміння, яке ймовірно було частиною 
бічних стін. Вочевидь, вулиця в південному 
секторі повертала на захід (вздовж фортеч-
ної куртини): добре видно її поворотний кут 
(90°), який було в більш пізній час закладено. 
В південній частині вулиці, на перетині, до-
сліджено піч, яку було складено із черепиці 
та цеглин, серед яких траплялися фрагменти 
червоноглиняних амфор II—III ст. Матеріа-
ли античного часу представлені переважно 
фрагментами будівельної кераміки (черво-
ноглиняна цегла та черепиця), амфорної 
тари — світлоглиняними (типи Шелов с і 
D) та червоноглиняними (типи Зеєст 72, 75, 
79, 80) амфорами, фрагментами глеків «ко-
зирського» типу, сіроглиняного посуду. Було 
знайдено декілька монет, в тому числі дина-
стії северів, які карбувалися в місті. серед 
індивідуальних знахідок можна відзначити 
свинцеву прямокутну гральну фішку.

також, був знятий шар ґрунту, що під-
сипав стіну середньовічної фортеці на цій 
ділянці. В результаті виявлені фрагменти 
кладки (з великих полігональних плит), яка 
явно відрізняється від пізнішої і мають озна-
ки античної оборонної стіни. таке ж муру-
вання простежується і на періболі, з півден-
ного фасаду середньовічної стіни. оборонне 

рис. 3. Загальний план розкопу
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мурування з півночі укріплено додатковим 
кам’яним панциром завтовшки 1 м, датуван-
ня якого ще належить з’ясувати.

таким чином, були частково відкриті ту-
рецькі казарми XVIII ст., які мають велику 
площу (георадарне сканування показало їх 
поширення на схід від розкопу), повністю в 
плані велике турецьке приміщення XVI ст., 
можливо житлового призначення, фрагмент 

вулиці римського часу, та фрагмент анти-
чної, на наш погляд, оборонної стіни. остан-
нє дає можливість попередньо говорити про 
південно-західну межу тіри та спадковість 
на цій ділянці Аккерманської фортеці ан-
тичної та середньовічної оборонної ліній, а 
також демонструє безумовну необхідність і 
перспективність подальшого дослідження в 
цій частині пам’ятки.

у межах реалізації проєкту регіонального 
розвитку «Підвищення конкурентоспромож-
ності сільських периферійних громад півдня 
одеської області шляхом диверсифікації їх 
економіки та впровадження новітніх під-
ходів в господарській діяльності», іА нАн 
україни і Департаментом економічної полі-
тики та стратегічного планування одеської 
оДА було укладено договір, згідно якого іА 
нАн україни взяв на себе складання облі-
кових карток та актів технічного стану кур-
ганів, розташованих у ландшафтному заказ-
нику «тарутинський степ» та навколо нього, 
на території тарутинського, саратського та 
Арцизького районів одеської області (а за 
новим адміністративно-територіальним роз-
поділом — Білгород-Дністровського та Болг-
радського). Були складені 33 облікові картки 
для курганних груп і окремих курганів, а 
загалом, було обстежено 48 насипів (у тому 
числі 2 подвійних), які не перебували на де-
ржавному обліку.

Важливо, що більшість означеної тери-
торії досліджувалась вперше. справа в тім, 
що з 1946 р. значна частина тарутинського 
р-ну була відведена під створення 237-го та-
рутинського загальновійськового полігону 
площею понад 24000 га. Внаслідок 40 років 
діяльності військових на землях полігону був 
помітно змінений ландшафт, що ускладню-
вало проведення розвідок. Беззаперечно, ба-
гато пам’яток тут були пошкоджені, однак, 
як показує досвід Другої світової війни та 
війни на сході україни, археологічні об’єкти 
в результаті такої діяльності зазнають руй-
нації, але саме тоді відкриваються для на-
уки. Крім того, створення ландшафтного 
заказнику «тарутинський степ» зберегло 

частину пам’яток від знищення сільськогос-
подарськими роботами, але й з іншого боку 
ускладнило їх виявлення археологами.

Під час розвідки були використані такі кар-
тографічні матеріали: «Карта Бессарабии, 
собственно так называемой или Буджака…» 
1822—1828 рр., «Военно-топографическая 
карта западной части российской империи» 
1850-х рр. (відповідні аркуші так званої три-
верстівки), «Военно-топографическая кар-
та Генштаба рККА» 1940—1944 рр., «Воен-
но-топографическая карта Генштаба сА» 
1980-х рр. (останні в масштабі до 1 : 25000). 
Місця розташування курганів, позначені 
на цих картах, виявлялися і досліджувалося 
обов’язково.

окрім нововиявлених та маловідомих кур-
ганів, нами були оглянуті вже відомі курган-
ні насипи, в тому числі і раніше розкопані. 
серед них низка курганів біля смт сарата, 
а також сіл Мирнопілля (Фріденсфельд) та 
Павлівка. Їх розкопав у 1888—1899 рр. про-
фесор Ф. і. Кнауер, з чого власне й розпоча-
лися польові наукові дослідження курганів 
Буджаку. В результаті нашого обстеження 
з’ясувалося, що частина з них не була пов-
ністю розкопана — отже їх залишки досі за-
лишаються пам’ятками археології і можуть в 
подальшому бути досліджені.

низка виявлених пам’яток заслуговує на 
більш детальну характеристику. так, був ог-
лянутий один з найбільших курганів побли-
зу с. Бородіно. Після вивчення архівних ма-
теріалів можна стверджувати, що приблизно 
за 200—300 м від нього німецькими колоніс-
тами при добуванні піску на схилі Піщаної 
гори 14 лютого 1912 р. виявили унікальний 
Бородінський (Бессарабський) скарб речей 

І. Сапожников, Л. Ковальський 

кургани на теренаХ і ДоВкола ланДШаФтного 
ЗакаЗника «тарутинськиЙ степ» 
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доби пізньої бронзи. роль першовідкривача 
належить йоханну Шеферу, з яким на місці 
знахідки були присутні брат еміль та йо-
ханнес хайн. Про відкриття було повідом-
лено Ф. і. Кнауеру до Києва, а вже 22 люто-
го 1912 р. в одеській німецькомовній газеті 
з’явилася стаття місцевого вчителя. Пізніше 
Бородіно та околиці відвідав Б. В. Фарма-
ковський, а в підсумку імператорська Архео-
логічна комісія придбала речі скарбу за три 
тисячі карбованців (на разі зберігаються в 
Москві). Під час розвідки було встановлено, 

що піщані кучугури, в одній з яких зберігав-
ся скарб, в середині 1950-х рр. засадили лі-
сом. Частково покриває він і насип кургану 
Бородінська гора.

на вододілі, утвореному правим берегом 
долини р. Чага та лівим берегом верхів’їв 
р. Арса, поблизу від с. єлизаветівка обстеже-
но і поставлено на облік подвійний курган 
Могила. це найбільший курган доби бронзи 
такого типу в україні. Висота його південно-
східного насипу сягає 12,1 м, а північно-захід-
ного — 11,2 м, загальна протяжність комплек-

рис. 1. Кургани на території ліквідованого 237-го тарутинського загальновійськового полігону (приклади ста-
ну збереженості) 

рис. 2. Курган Могила біля с. єлізаветівки — найбільший подвійний курган епохи бронзи в україні (фото 
і. В. сапожникова, вид з південного заходу) 
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су близько 200 м. Кургани з’єднані між собою 
перемичкою заввишки 8,0—9,0 м. Пам’ятку 
зафіксував і. В. сапожніков під час розвідок 
1976 та 2013 рр., а описав уже у 2019 р. топог-
рафи фіксували курган і раніше.

Кургани, які видно здалеку, є важливими 
елементами переважно плаского ландшаф-
ту краю. З початку хіх ст. вони привертали 
до себе увагу німецьких колоністів. останні 
нерідко називали найвищі з них гарматни-
ми буграми (kanonn buckel) або навіть гора-
ми. цей оронім дав назву ще одному курга-
ну району — Брієньскій Гарматній горі, що 
стоїть на правому березі р. Когильник побли-
зу місця колишньої німецької колонії Брієнь 
(нині частина м. Арциз). Земляний насип 
має висоту понад 9 м, його видно практич-
но з будь-якої точки Арциза і він входить до 
п’ятірки найвищих курганів Буджаку. Збе-
реглися свідчення про невдалу спробу роз-
копок цього насипу скарбошукачами ще у 
другій половині хіх ст., а також низка інших 
місцевих легенд щодо нього.

Під час розвідок ми уточнили місця роз-
ташування курганних насипів, всі вони були 
обстежені за параметрами, які визначені в 
облікових картках: безіменним курганам та 
групам надані назви, зафіксовані коорди-
нати за GPS, описані топографія, зовнішній 
вигляд з особливостями конструкції, стан 
збереження, тощо. Кургани сфотографовані 
та нанесені на карту. Відповідні додатки з 
картографією та фотофіксацією, а також 
акти технічного стану пам’ятки додані до 
кожної облікової картки.

оскільки археологи виконують подібну ро-
боту не часто, вважаємо, що наш досвід буде 
корисний для інших дослідників. Підкресли-
мо, що в даному випадку дослідження були 
замовлені Департаментом економічної полі-
тики та стратегічного планування одеської 
оДА, якого кургани цікавлять здебільшого 
як потенційно туристичні об’єкти. у подаль-
шому планується включення курганів до ту-
ристичних маршрутів Буджака і така робо-
та вже розпочата. Додаткову привабливість 

рис. 4. Курган Брієнська Гарматна Гора (фото і. В. сапожникова, вигляд з заходу)

рис. 3. Подвійний курган Могила (фото і. В. сапожникова, вигляд на перемичку та другий з південного сходу) 
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для туристів може надати і відносно недавнє 
минуле курганних насипів, про яке вже було 
сказано, як орієнтирів на шляхах в хіх ст. а 
також —опис знайдених в них поховань і ре-
чей.

Загалом репрезентація курганів широко-
му загалу дозволить представити Буджак як 
один з центрів розвитку вітчизняної архе-
ологічної науки. це проявляється не лише 
фактами їх наявності в цьому регіоні, але й 
у тривалій історії дослідження, де окремою 
сторінкою є участь місцевого, в нашому ви-
падку — німецького населення. це стосуєть-
ся і діяльності уродженця сарати, німця за 

походженням, професора Київського уні-
верситету святого Володимира Ф. і. Кнауе-
ра (1849—1917 рр.), і відкриття німецькими 
колоністами Бородінського скарбу, а також 
впливу німецької ороніміки на назви кур-
ганних пам’яток. тому не дивно, що навіть у 
ххі ст. у німеччині є інтерес до Буджака, як 
Батьківщини багатьох німців, а також його 
пам’яток, історії їх вивчення та до особис-
тості Ф. і. Кнауера. До слова, цього року у 
смт сарата планувалася історико-краєзнавча 
конференція, присвячена його пам’яті. на 
жаль, від її проведення довелося відмовитися 
через пандемію коронавірусу.

Протягом 2020 року групою співробітни-
ків відділу археології Криму та Північно-
Західного Причорномор’я іА нАн україни 
було здійснено низку розвідок у південних 
районах одеської області.

арциЗькиЙ раЙон 
м. Арциз. обстежено курган, що розташо-

ваний на північ від північних околиць міста, 
на плато, обмеженому балкою. насип має 
висоту 1,3—1,5 м, діаметр близько 40 м. В ре-
зультаті обстеження курган вилучено з про-
єкту землевідведення.

с. Острівне. Було обстежено три великі зе-
мельні масиви поблизу села, які охоплюють 
територію розповсюдження кількох пам’яток 
археології.

1. Поселення доби пізньої бронзи Заду-
наївка х розташоване на відстані 1—1,5 км 
від с. Задунаївка на правому березі р. Кир-
гиж-Китай, на схід від дороги в с. острівне. 
Було обстежене вірогідне місце розташуван-
ня поселення — на двох розораних полях, 
розділених балкою. В результаті ознак куль-
турного шару не було виявлено.

2. Поселення доби пізньої бронзи та рим-
ського часу острівне IX розташоване на від-
стані 2 км на північ від с. острівне, та 1 км 
на північ від місця злиття річок Киргиж та 
Киргиж-Китай, на лівому березі останньої. 
на території поселення є курган. у ході роз-
відки були визначені координати меж роз-

повсюдження підйомного матеріалу. Зібра-
но значну кількість фрагментів ліпного та 
гончарного посуду, виявлено частину брон-
зової фібули іі—ііі ст. Курган 1 (№ 105) має 
висоту близько 2 м, діаметр — близько 50 м. 
Поблизу цієї території було виявлено ще два 
кургани з висотою до 0.5 м.

3. Поселення сабатинівської та черняхівсь-
кої культур острівне VI розташоване на від-
стані 1 км на схід від с. острівне на лівому 
березі р. Киргиж-Китай. Поверхня частково 
розорюється, частково забудована в радянсь-
кий час, по ній проходить асфальтована до-
рога. Знайдено кілька дрібних фрагментів 
ліпного посуду.

с. Теплиця. Археологічна розвідка здійс-
нена на земельних масивах, які охоплюють 
територію розповсюдження кількох курган-
них могильників та поселень.

1. Курганна група, що розташована на пів-
ніч від с. садове, у долині р. Когильник, на її 
правому березі. Виявлено групу з трьох кур-
ганів.

2. Курганна група, що розташована на від-
стані 1,8 км на захід від с. садове. Виявлено 
8 курганів.

3. Поселення теплиця іі та курганна група 
на північ від с. теплиця. у вказаному в наяв-
них схемах місці, ознак поселення та курган-
ної групи не виявлено.

4. Поселення доби пізньої бронзи тепли-
ця і, яке розташоване на південній околиці 
с. теплиця. на наявній схемі воно помил-

І. Сапожников, О. Сінельніков, Л. Ковальський, К. Савельєва, А. Колесниченко 

роЗВіДки та експертиЗи В піВДенниХ 	
раЙонаХ оДеЩини 
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ково позначене на східній околиці села. В 
результаті розвідки на ділянці археологічні 
матеріали не були виявлені.

5. на південний схід від с. теплиця обсте-
жено два кургани з висотою 2,5 і 5 м (діа-
метр — 25 і 50 м), що розташовані на відстані 
0,8—0,9 км від села.

6. обстежено курган, що розташований 
на відстані 1,9 км, на захід від с. теплиця та 
0,99 м на південний захід від р. Когильник. В 
рельєфі слабко прослідковується.

7. Поселення та курганна група на схід від 
с. теплиця. локалізовано курганну групу. Край-
ній курган виявлений на відстані 700 м на схід 
від села, 480 м на захід від кладовища. на схід 
від кургану, на західній околиці села виявлено 
незначне скупчення кераміки епохи бронзи.

с. Холмське. Археологічна розвідка здійсне-
на на ділянках, які розташовані на території 
розповсюдження та в охоронній зоні низки 
поселень та курганних могильників.

1. Поселення сабатинівської культури 
Аліяга IV розташоване на південь від заліз-
ничної станції Аліяга, на відстані 4 км на 
північ від мосту на шосе одеса—Болград, на 
правому березі р. Аліяга. Під час розвідки на 
одній з ділянок виявлено незначну кількість 
фрагментів ліпного посуду.

2. Курганний могильник «сули-огли» 
розташований на відстані 0,1 км на захід від 

південної околиці с. холмське на плато між 
річками ташлик та Аліяга. Виявлено залиш-
ки двох курганів у вигляді розораних на-
сипів висотою до 1 м (з діаметром 20—30 м) 
та кургану, сильно пошкодженого оранкою 
(виявлений у вигляді незначного підвищен-
ня та плями жовтого ґрунту). Кургани витяг-
нуті за напрямком північний схід — півден-
ний захід.

3. Пізньоскіфське поселення холмське іі 
локалізоване на відстані 4 км на південь від 
с. холмське, на північ від шосе одеса—Болг-
рад, на лівому березі р. ташлик, на плато. у 
результаті обстеження на території ділянок 
археологічного матеріалу та інших ознак 
наявності культурного шару виявлено не 
було.

4. Поселення холмське ііі, курганна група 
та курганний могильник «холмське». Посе-
лення черняхівської культури холмське ііі 
розташоване на південь від с. холмське, на 
лівому березі р. ташлик. Поселення пере-
різається шосе одеса—Болград. Курганна 
група та курганний могильник «холмське» 
розташовані на відстані 2—3,5 км на південь 
від села.

5. Двошарове поселення холмське IV 
(іі тис. до н. е. та іі—IV ст.) розташоване на 
відстані 1,5 км на північ від північно-захід-
ної околиці села холмське, на лівому березі 

Археологічні пам’ятки, об-
стежені в південних райо-
нах одещини: 1 — с. іллінка, 
курганна група; 2 — м. Бі-
ляївка, пізньопалеолітичне 
місцезнаходження Зелений 
хутір, курган; 3 — с. Кагар-
лик, курганна група; 4 — 
с. надлиманське, поселення 
надлиманське IV; 5 — с. Гри-
бівка, поселення Грибівка ііі; 
6 — с. Кароліно-Бугаз, посе-
лення Бугаз іі; 7 — с. Дивізія, 
мезолітична стоянка Дивізія, 
поселення лиман іі; 8 — 
с. Кочкувате, поселення 
Кочкувате; 9 — с. Вишне-
ве, поселення Вишневе і; 
10 — с. Зарічне, поселення 
Зарічне іі; 11 — с. Білолісся, 
поселення Білолісся і і ііі; 
12 — с. сергіївка, поселення 
сергіївка, курган; 13 — с. За-
ря, поселення Зоря; 14 — с. Плахтіївка, поселення Плахтіївка іі; 15 — с. новоселівка, поселення новоселівка; 
16 — с. нерушай, курган; 17 — с. струмок, курганний могильник; 18 — с. Дмитрівка, поселення Дмитрівка ііі 
і іі; 19 — с. холмське, поселення Аліяга IV, холмське іі—IV, курганні могильники «сули-огли», «холмське»; 
20 — с. острівне, поселення Задунаївка х, острівне IX і VI, кургани; 21 — м. Арциз, курган; 22 — с. теплиця, 
поселення теплиця іі і і, курганні групи; 23 — с. олександрівка, новоселівка; 24 — с. ярове: поселення яро-
ве іі; 25 — с. Красне, поселення Путійська казарма і, Червоне ііа, курганний могильник; 26 — смт Березине, 
поселення Березине-Південне, Березине VII; 27 — с. ламбрівка: поселення ламбрівка та курганний могиль-
ник; 28 — с. серпневе, поселення серпневе іі; 29 — с. Кубей, поселення Червоноармійське іх; 30 — с. Василів-
ка: курганна група; 31 — с. новокам’янка, поселення новокам’янка іі; 32 — с. суворове: поселення суворове і; 
33 — с. Комишівка: поселення Комишівка і; 34 — с. Першотравневе, поселення Першотравневе VI; 35 — м. із-

маїл, ізмаїльська фортеця хV—хVііі ст.; 36 — с. Криничне, поселення Карасулак і та курган
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р. ташлик. Виявлено значну кількість неви-
разних фрагментів ліпного та гончарного 
посуду. Площа зборів підйомного матеріалу 
склала близько 500 × 200 м. очевидно, в ре-
зультаті рекультивації кар’єру та знищення 
значної частини пам’ятки ще у 1980-х рр. ці 
знахідки є механічно переміщеними.

білЯїВськиЙ раЙон  
м. Біляївка. стоянка Зелений хутір розта-

шована на відстані 200 м на північний захід 
від м. Біляївка. Для встановлення її південної 
межі було закладено 5 шурфів. В результаті, 
залишків культурного шару, а також архео-
логічних об’єктів не виявлено. В централь-
ній частині поля був виявлений сильно ро-
зораний курган. його висота не перевищує 
0,4 м (діаметр близько 30 м).

с. Іллінка. обстежено групу з 4 курганів, 
що розташована на відстані 700 м на захід 
від села. Висота найбільшого становить 1,3—
1,5 м; трьох інших — до 1 м. В курганах при-
сутні видимі на поверхні кам’яні конструк-
ції.

с. Кагарлик. обстежено курганну групу, 
яка локалізована на відстані 3,8—4,5 км на 
південь від села. уточнено місце розташу-
вання трьох вже відомих курганів, та вияв-
лено чотири кургани, насипи яких майже 
повністю зруйновані. Курган з висотою 4,5 м 
та діаметром 50 м можливо має рів у виг-
ляді незначного заглиблення (з шириною 
близько 14 м). Поблизу кургану було знай-
дено дрібні уламки ліпного та гончарного 
посуду. на північ від нього розташовані ще 
два маленькі кургани з діаметром 16—18 м, 
насипи яких повністю розорані (зафіксовані 
на супутникових знімках). Між курганами 
на поверхні були зібрані уламки крем’яних 
знарядь праці (скребачка та уламки плас-
тинок). Зафіксовано ще три кургани, один 
з них раніше невідомий. цей курган з діа-
метром близько 16 м був виявлений по су-
путникових знімках, проте при візуальному 
огляді не виокремлюється на поверхні. на-
сипи курганів 3/17, 3/18 добре фіксуються, 
їх висота складає близько 0,5 м, діаметр на-
сипів — 25 м.

болграДськиЙ раЙон  
с. Василівка. обстежено місце розташу-

вання курганної групи, яка локалізована на 
північ та на північний захід від села. Виявле-
но курган з висотою 0,4—0,6 м та діаметром 
30—45 м.

с. Криничне. Поселення Карасулак і та кур-
ган. Поселення Карасулак і (іх—х ст.), розта-
шоване на відстані 1 км на північний схід від 
с. Криничне, на лівому березі р. Карасулак. 

на ділянці, що обстежувалась археологічно-
го матеріалу виявлено не було. на відстані 
1,5 км на північний схід від села зафіксовано 
курган з висотою близько 3 м, з діаметром 
30—40 м.

с. Кубей. Багатошарове поселення Черво-
ноармійське іх розташоване на відстані 4 км 
на південь від села, на лівому березі р. Ка-
расулак. на одній з ділянок понад балкою, 
було виявлено 7 маловиразних фрагментів 
гончарного та ліпного посуду.

іЗмаїльськиЙ раЙон  
м. Ізмаїл. Проведене шурфування на ділян-

ці, яка входить до зони історичного ареалу 
«ізмаїльська фортеця хV—хVііі ст.». Архе-
ологічного матеріалу та ознак культурного 
шару виявлено не було.

сс. Комишівка, Новокам’янка, Першотравне-
ве, Суворове. обстежено ділянки, які входять 
до охоронних зон поселень Комишівка і, 
новокам’янка іі, Першотравневе VI, суво-
рове і. Археологічних матеріалів виявлено 
не було.

с. Струмок. Курганний могильник розта-
шований на південний захід від с. струмок, 
на правому березі р. нерушай. обстежено 
курган з висотою близько 3 м. Виявлено кіль-
ка фрагментів керамічного посуду.

оВіДіопольськиЙ раЙон  
с. Грибівка, с. Кароліно-Бугаз. обстежено ді-

лянки, які входять до охоронних зон посе-
лень Грибівка ііі та Бугаз іі. Археологічних 
матеріалів не було виявлено.

с. Надлиманське. Здійснене шурфування на 
ділянці, що входить до охоронної зони анти-
чного поселення надлиманське IV. Архео-
логічного матеріалу не виявлено.

саратськиЙ раЙон  
сс. Заря, Новоселівка, Плахтіївка. обстеже-

но ділянки, які входять до охоронних зон 
поселень Зоря, новоселівка та поселення 
Плахтіївка іі. Було виявлено два невиразні 
фрагменти кераміки перших століть н. е. на 
ділянці поблизу поселення Зоря, на інших 
ділянках археологічних матеріалів не вияв-
лено.

с. Сергіївка. Двошарове поселення сергіїв-
ка (доби пізньої бронзи та римського часу) 
локалізоване на відстані 1,5 км на південь від 
с. сергіївка, на правому березі р. хаджидер. 
В результаті обстеження виявлено незначну 
кількість фрагментів кераміки епохи бронзи 
та перших століть н. е. також був виявлений 
курган, розташований на правому березі 
р. хаджидер, на відстані близько 1 км на пів-



Одеська область

ISSN: 2709-8222 (print), 2709-8230 (online) 207	 Археологічні дослідження в Україні 2020 р.

денний захід від околиць с. сергіївка. Кур-
ган має висоту близько 2 м, діаметр близько 
40 м.

тарутинськиЙ раЙон  
смт Березине. обстежено ділянки, які вхо-

дять до охоронних зон двох поселень.
1. Двошарове поселення Березине-Півден-

не	(доби бронзи та черняхівської культури)	
розташоване на відстані 1,2 км на південь 
від селища, на лівому березі р. Когильник. В 
результаті обстеження виявлено фрагменти 
кераміки епохи бронзи.

2. Двошарове поселення Березине VII 
(доби пізньої бронзи та черняхівської куль-
тури) розташоване на відстані 1 км на захід 
від селища, на правому березі р. Когиль-
ник. Археологічного матеріалу виявлено не 
було.

с. Красне. Поблизу села обстежено низку 
ділянок, що входять до охоронних зон кур-
ганного могильника та двох поселень.

1. Курганний могильник розташований 
на відстані 2,5—3 км на південь від с. Красне, 
на плато правого берега р. Когильник. За-
фіксовано курган з висотою 1,5 м та діамет-
ром близько 35 м.

2. Двошарове поселення Путійська казар-
ма і (доби бронзи та римського часу) локалі-
зовано на відстані 5,2 км на північний захід 
від с. Красне. В результаті обстеження ділян-
ки археологічного матеріалу виявлено не 
було.

3. Поселення Червоне ііа (черняхівська 
культура) розташоване на відстані 3,5 км на 
північ від с. Красне, на лівому березі р. Ко-
гильник. на території однієї з ділянок, на 
округлому у плані підвищенні рельєфу, ви-
явлено археологічний матеріал, представле-
ний фрагментами кераміки черняхівської 
культури. Встановлено межі поселення.

с. Ламбрівка. Поселення ламбрівка (пер-
ших століть н. е.) та курганний могильник 
розташовані між смт Бородіно та с. Богданів-
ка. на відстані 700 м від села є курган, по цен-
тральній частині якого проходить ґрунтова 
дорога і лісосмуга. Висота кургану — близь-
ко 1,5 м, діаметр — 35—40 м. Археологічного 
матеріалу на ділянці виявлено не було.

с. Олександрівка. Двошарове поселення но-
воселівка (доби пізньої бронзи та римського 
часу) розташоване на південний схід від села 
новоселівка, на схилах балки Мичули. на 
схилі балки було зафіксовано скупчення ке-
раміки епохи бронзи.

с. Серпневе. Двошарове поселення серпне-
ве іі (доби бронзи та римського часу) локалі-
зовано на відстані 1,7 км на південний схід від 
південної окраїни с. серпневе, на правому 
березі р. Когильник. В результаті обстеження 
археологічного матеріалу виявлено не було.

с. Ярове. Поселення ярове іі (доби пізнь-
ої бронзи) локалізоване у верхів’ях балки, 
на якій розміщується с. ярове. на території 
ділянок та поблизу них археологічного ма-
теріалу виявлено не було.

татарбунарськиЙ раЙон 
сс. Білолісся, Вишневе, Дивізія, Дмитрівка, 

Зарічне, Кочкувате. обстежено територію, 
що входить до охоронних зон мезолітичної 
стоянки Дивізія та поселень: Білолісся і і ііі, 
Вишневе і, лиман іі, Дмитрівка ііі і іі, Заріч-
не іі, Кочкувате. у результаті обстеження 
невеликих частин пам’яток археологічного 
матеріалу виявлено не було.

с. Нерушай. Курган розташований на за-
хідній околиці села. наявність залишків 
кургану у вигляді світлої плями зафіксовано 
на супутникових знімках. насип не прогля-
дається в рельєфі на місцевості.

таким чином, в результаті проведених 
робіт уточнено локалізацію низки пам’яток, 
встановлено ступінь збереженості відомих до 
цього пунктів і виявлено низку нових. Вда-
лось чітко локалізувати 20 курганних груп та 
окремих поховальних насипів. Через незнач-
ну площу обстеження, в межах ділянок, які 
проєктувались до передачі у приватну влас-
ність, більша частина поселень потребує по-
дальших розвідувальних робіт для встанов-
лення їхніх меж та характеру культурних 
нашарувань. інформацію про досліджені 
поховальні пам’ятки та частину поселень, 
межі яких були встановленні (хоча б частко-
во), вилучено з проєктів землевідведення та 
землеустрою, залишено в державній (або ко-
мунальній) власності.
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Згідно договору про науково-технічне 
співробітництво між іА нАн україни та Го 
«спадщина україни» було проведено низку 
робіт з геофізичного сканування двох різ-
ночасових археологічних пам’яток в межах 
південних районів одеської області. Дослід-
ження проводились з метою встановлення 
конфігурації та структурних особливостей 
об’єктів під землею, уточнення та допов-
нення вже відомих даних археології по цим 
об’єктам, а також для пошуку місць можли-
вих майбутніх археологічних розкопок.

обладнання, методика та інтерпретація 
георадарних досліджень. Польові спостере-
ження виконувались з використанням геора-
дара «AKULA 9000с» виробництва шведсь-
кої компанії «Geoscanners AB». В якості антен 
використовуються: повітряна антена Gekko-
80 з центральною частотою 80 MHz, що доз-
воляє вивчати геологічний простір на гли-
бину до 30 м (в залежності від складу ґрунту) 
та наземна антена GCB 300 з центральною 
частотою 307 MHz, яка дозволяє вивчати 
геологічний простір на глибину до 3,5 м. як 
приймальний і обробний блок використано 
блок георадара «AKULA 9000с». Параметри 
реєстрації і запису будуть постійними і не 
змінюватимуться для всіх профілів. Геора-
дарна зйомка виконується із застосуванням 
візка SVC-820 з колесом-одометром.

роботи методом георадіолокаціі прово-
дилися за мережею паралельних профілів. 
основне простягання профілів субмерідіа-
нальне, відстань між профілями 0,5 м. Час-
тина профілів пройдені в субширотному 
напрямку, з відстанню між профілями 0,5 м. 
субширотні профілі були пройдені для 
контролю і виділення ймовірних структур 
і аномальних зон субмерідіанального про-
стягання. Прив’язка профілів здійснювалася 
за допомогою GPS. Вимірювання виконува-
лися в тимчасовому режимі, через певний 
інтервал часу, який з урахуванням швид-
кості руху становив близько 1 м. Посилення, 
параметри фільтрації і попередня обробка 
радіохвильових імпульсів налаштовувалася 
таким чином, щоб забезпечити максимальне 
збільшення корисних сигналів у порівнянні з 
фоном і різними перешкодами. Для реаліза-
ції високої просторової роздільної здатності 
антена повільно переміщувалася уздовж 
профілю спостережень, що забезпечило ви-
соку точність визначення змін в геологічну 

будову ділянки робіт. Параметри реєстрації 
і запису при отриманні радарограми були 
постійними і не змінювалися.

обробка і інтерпретація георадарних да-
них проводилася в програмному комплексі 
GeosoftPRO. Формат даних *.gsf.

Для обробки отриманих даних виконува-
лися такі основні процедури.

- Введення даних, колірна візуалізація.
- Коригування перших вступів (видалення 

прямої хвилі).
- Видалення фону.
- Частотна фільтрація.
- Процедура міграції для перетворення 

тимчасової осі в вісь глибин, на підставі пев-
ної середньої швидкості поширення хвиль в 
досліджуваному середовищі.

- Коригування підсилень і підбір кольоро-
вої палітри.

у процесі обробки є можливість представ-
ляти вихідну радарограму в зручному для 
аналізу і для подальшої інтерпретації виг-
ляді.

татарбунарська фортеця. у 2018 р. експе-
диція Відділу археології Криму та Північно-
Західного Причорномор’я іА нАн україни 
(начальник — і. В. сапожников) провела 
перші комплексні дослідження у межах місь-
кого культурного проєкту «татарбунарська 
фортеця», який був ініційований та профі-
нансований татарбунарським місквиконко-
мом та особисто міським головою А. П. Глу-
щенко. окрім всебічного аналізу наявних 
опублікований писемних, картографічних 
та історіографічних джерел, були прове-
дені археологічні дослідження пам’ятки. В 
результаті всіх цих робіт встановлено наяв-
ність частини фундаментів зовнішніх мурів 
фортеці, особливо з південної та західної сто-
рони (рис. 1), а при розкопках — декількох 
будівельних об’єктів, а саме господарської 
ями та кладки внутрішньої споруди, дотич-
ної до західного муру. ці об’єкти, археоло-
гічні знахідки з розкопок та виявлений куль-
турний шар віднесені авторами до першої 
половини XVII—XVIII ст., тобто пізньоос-
манського часу. однак, серед невизначених 
питань, нажаль, залишалось встановлення 
місць розташування будівельних об’єктів 
всередині фортеці. Досліджена під час роз-
копок частина кладки і належить до будівлі, 
що розташовувалась впритул до західної сті-
ни, але невелика площа, відкрита не дозво-

І. Сапожников, О. Сінельніков, Д. Трайно 

ДосліДЖеннЯ ниЖньоДністроВського Валу та 
татарбунарської Фортеці З ВикористаннЯм геораДару 
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ляє скласти навіть часткової картини внут-
рішнього облаштування цієї доволі значної 
за розмірами пам’ятки. До відкритих питань 
належить і визначення точного місця в’їзду 
до замку та наявність чи відсутність над ним 
надбрамної вежі. таким чином, саме для ви-
рішення невизначених аспектів історії фор-
теці було запропоновано проведення геора-
дарних робіт на її території.

Геофізичні дослідження залишків цієї 
пам’ятки проводились в червні 2020 р. на 
ділянці в районі вулиці Бузкової в м. татар-
бунари. Метою цих робіт було виявлення та 
встановлення контурів різних археологічних 
об’єктів, в першу чергу фундаментів мурів, 
башт, воріт та інших будівельних залишків 

(ймовірного місця розташування мечеті, ка-
зарм, складу, ям різного призначення, під-
земних ходів тощо) всередині фортеці. Крім 
цього, однією з цілей було встановлення 
чинків небезпечних геологічних процесів, 
а саме провалів, які присутні на території 
татарбунарської фортеці. Всього виконано 
72 профілі георадарної зйомки. Довжина 
профілів коливається від 17 до 25 м. Початок 
і кінець профілю, а також його номер відзна-
чені на рис. 2. Відскановані ділянки відмічені 
наскрізною нумерацією (01—017), загальна 
довжина профілів становить 1620 м, ширина 
між профілями дорівнює 0,5 м.

у результаті проведених досліджень вияв-
лено низку об’єктів. Передусім це залишки 

рис. 1. Зовнішній фасад фундаменту південної стіни татарбунарського замку (кладка А—А1 на рис. 2) 

рис. 2. План внутрішньої частини татарбунарської фортеці за геофізичним скануванням 
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фундаментів. Деякі з них можна попередньо 
інтерпретувати як окремі споруди, хоча без 
подальших археологічних досліджень одно-
значно стверджувати це ми не можемо.

Об’єкт 1. Підквадратної форми, розташова-
ний в південно-західній частині досліджува-
ної площі. орієнтований за віссю північ—пів-
день із зміщенням приблизно у 7°. Довжина 
кожної сторони дорівнює близько 5 м.

Об’єкт 2. округлої в плані форми, знахо-
диться в південній частині фортеці по цент-
ру, є дотичним до південного муру. імовірне 
його розташування на місці в’їзду до замку. 
таким чином, залишки фундаменту спору-
ди могли відноситись до надбрамної вежі, 
хоча поки що це лише припущення. Діаметр 
об’єкта є доволі значним і дорівнює близько 
9—10 м.

Об’єкт 3. розміщується у північно-східній 
частині на краю дослідженої площі, також 
має, ймовірно, округлу форму та діаметр 
близько 5—6 м. нині інтерпретувати ці за-
лишки споруди складно, однак припускає-
мо, що це могла бути кутова північно-східна 
башта.

окрім цих об’єктів, геофізичними дослід-
женнями виявлено низку кладок різного сту-
пеня збереженості; деякі з них були помітні 
і на поверхні (південна та західна кладки) та 
по-можливості досліджені у 2018 р.

нижньодністровський вал. розкопки 
валу проводились у 1977, 1989 і 1990 рр. на 
поселеннях Молога іі та Веселе ііі під керів-
ництвом о. В. Гудкової та о. є. Малюкевича. 
у 1998 р. Моложська експедиція одеського 
археологічного музею нАн україни зро-
била розріз валу в 1,4 км на північний захід 
від краю першого поселення, навпроти кур-
гану. Вал, що «розплився», мав ширину до 
8,5 м при висоті 0,8 м. Під центром насипу 
знаходилось багаття діаметром більше 1 м, 
в якому зберігся шар попелу, поруч лежали 
два квадратних блока вапняку (розмірами 

55 × 50 × 30 см). З північно-східної сторони 
прослідковувалась берма шириною 2,0—
2,5 м, а за нею — напівкруглий в розрізі рів 
шириною 7,0—8,0 м та глибиною 2,7—2,8 м. 
В насипу виявлено два фрагменти світлогли-
няної амфори ііі ст.

В червні 2020 р. автори провели в районі 
цього місця геофізичні дослідження. Пер-
ша лінія довжиною до 40 м була закладена 
в 480 м на північний захід від розкопу IV по-
селення Молога іі. отримана картина під-
твердила попередні дані щодо конструкції 
споруди, але без наявності каміння. Дру-
гий розріз довжиною 16,5 м був виконаний 
в 640 м на північний захід від тієї ж точки. 
цього разу прибор зафіксував наявність рву 
глибиною 2,8—2,9 м та дві лінії поздовжніх 
аномалій, відстань між якими була від 5,5 до 
5,9 м (рис. 3). останнє можна інтерпретувати 
як кам’яні обкладки ескарпу та контрескар-
пу, що є ще одним додатковим аргументом 
на користь потужності цього укріплення, 
який, втім, потребує перевірки археологіч-
ним шляхом.

Висновки. Проведені геофізичні дослід-
ження татарбунарського замку та зроблені 
два перетини нижньодністровського валу. 
В результаті цих робіт були підтверджені 
відомі до цього факти, а також отримані 
нові дані, які можуть бути використані для 
майбутніх досліджень. на території татар-
бунарського замку виявлені кладки зовніш-
ніх мурів, фундаменти яких були частково 
обстежені до цього, а також нові об’єкти все-
редині укріплення. Геоскануванням нижнь-
одністровського валу встановлено наявність 
двох значних поздовжніх паралельних ано-
малій, які попередньо можна інтерпретува-
ти як кам’яне облицювання ескарпу та кон-
трескарпу. ствердно говорити про характер 
та функціональне призначення виявлених 
об’єктів можна буде лише після додаткових 
археологічних досліджень.

рис. 3. Геофізичний розріз рову нижньодністровського валу



ISSN: 2709-8222 (print), 2709-8230 (online) 211	 Археологічні дослідження в Україні 2020 р.

пОЛтАВСьКА ОбЛАСть

Більська експедиція іА нАн україни про-
довжила розкопки поселення та ґрунтового 
могильника в урочищі Барвінкова Гора. та-

кож здійснено дослідження двох курганів в 
урочищі скоробір («4 поле») біля с. Більськ 
Котелевського р-ну.

Д. Гречко, О. Крютченко, С. Ржевуська, О. Фрунт 

ДосліДЖеннЯ більського арХеологіЧного комплексу 

рис. 1. План досліджених ділянок в ур. Барвінкова гора 
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Поселення та ґрунтовий некрополь в ур. 
Барвінкова Гора (кінець Vі — IV ст. до н. е.) 
розташоване на краю плато правого берега 
р. Ворскла, за валом Великого Більського го-
родища. у 2019 р. Більська експедиція дослі-
дила 511 м2, виявила 20 господарчих об’єктів 
та 20 поховань.

у 2020 р. розкопки суцільною площею 
було продовжено (рис. 1). Виявлено чотири 
поховання у підбоях (№ 26, 27, 35, 43), одне 
у катакомбі (№ 36) та 16 у ямах (№ 28—34, 
37—46) (рис. 2). цьогоріч вперше зафіксова-
но обряд тілопокладення у зібганій позі на 
лівому (№ 29) та правому боках (№ 37, 38).

особливу увагу привертає поховання 39, у 
якому воїна було зорієнтовано черепом, су-
дячи за кістками ніг in situ, на схід (рис. 3). 
інвентар репрезентований бронзовими 
вістрями стріл переміщеними грабіжника-
ми та залізними наконечниками спису та 
дротику, які встромили у північну стінку мо-
гили. ця традиція використання зброї у по-
ховальному обряді добре відома у степовому  
регіоні.

серед господарчих ям одну (№ 34) можна 
зарахувати до середньоскіфського часу, як 
і яму 12 (2019 р.) зафіксовану поруч. у її за-
повненні виявлено фрагменти амфор та ліп-
ного посуду, які можна попередньо датувати 
кінцем VI — першою чвертю V ст. до н. е.

також було проведено розкопки двох 
курганів на ділянці «4 поле» Більського не-
крополя (рис. 4). Під першим насипом (кур-
ган 57), майже повністю знищеним оран-
кою, виявлено поховання першої половини 
VI ст. до н. е. у дерев’яній камерній гробниці 
(рис. 5). Воно було пограбоване, проте поло-
вина могили лишилась цілою. В цій частині 
поховання було виявлено два ліпних черпа-
ки та корчага, шкіряний сагайдак з набором 
бронзових наконечників стріл, залізне вістря 
спису та залізні вудила. Поховальна спору-
да та залишки інвентарю свідчать про те, що 
поховання належало представнику місцевої 

рис. 2. Ґрунтовий могильник в ур. Барвінкова гора, 
поховання 30 

рис. 3. Ґрунтовий могильник в ур. Барвінкова гора, 
поховання 39 
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військової аристократії ранньоскіфського 
часу.

Виявилось, що другий курган 66 було зни-
щено при прокладанні ґрунтової дороги че-
рез поле. Поховання було здійснено у зрубі, 
який частково зберігся (рис. 6). Між стінкою 
зрубу та могильної ями виявлено залишки 
вуздечки коня (залізні вудила з прямими 
дводирчастими псаліями, бронзові бляшки 
та нахрапник у вигляді голівки орла). Похо-

рис. 6. Курганний могильник скоробор, ділянка 
«4 поле», курган 2/2020 р.

рис. 4. Курганний могильник скоробор, ділянка «4 поле», план 

рис. 5. Курганний могильник скоробор, ділянка 
«4 поле», курган 1/2020 р. 
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вання було пограбовано двічі. у грабіжниць-
кому лазі з північної сторони могили знайде-
но залізний наконечник спису, ніж, намисто 
з непрозорого скла, бронзові пластини від 
бойового поясу та кістки похованого. Похо-
вання можна попередньо датувати першою 
половиною IV ст. до н. е.

таким чином, впродовж сезону розкрито 
ділянку ґрунтового могильника Барвінкова 
гора загальною площею 507 м2. Досліджено 

12 господарських об’єктів і 21 поховання. 
у траншеях та заповненні поховань зафік-
совані фрагменти кераміки, уламки стінок 
амфор, глиняна обмазка та уламки кісток 
тварин. ці знахідки можна пов’язувати з 
функціонуванням на цій території посе-
лення. Крім того, було досліджено два кур-
гани із дерев’яними конструкціями та ін-
формативним інвентарем VI та IV ст. до  
н. е.

Поселення решетилівка ііі виявили в 
2015 р. о. супруненко й В. Шерстюк під час 
обстеження проєктованого обходу автошля-
ху смт решетилівка. Поселення розташоване 
на північно-східній околиці смт решетилів-

ка за 680 м на північний схід від моста через 
р. Говтва, що на Полтавському шосе та за 
150 м на південний захід від ПП «Владтранс». 
Займає невелике підвищення в заплаві річки 
Говтва, з західної, східної та південної сторо-
ни обмежене болотом.

у звітному сезоні решетилівська експеди-
ція «рАс» іА нАн україни провела розкопки 
поселення під керівництвом івана назара. 
Поселення потрапило до зони спорудження 
обходу автошляху смт решетилівка. Під час 
його розкопок виявлено матеріали, які нале-
жать до декількох хронологічних горизонтів: 
ранньобронзового часу (катакомбна культу-
ра) та пізньобронзового—ранньозалізного 
часу.

розкоп був закладений у створі будівниц-
тва автомобільної дороги у південно-східній 
частині поселення, розмірами 100 × 13 м, 
орієнтований кутами за сторонами світу. Під 
час досліджень було виявлено рештки деся-
ти об’єктів.

об’єкт 1 — залишки споруди житлового 
призначення, розмірами 11,5 × 7,5 м і гли-
биною в центральній частині 0,5 м від рівня 
материка. В заповненні споруди виявлено 
фрагменти керамічних виробів (рис. 2: 5—
7). об’єкт 2 — залишки споруди житлового 
призначення, розмірами 14 × 9 м, глибина 
в центральній частині становила 0,35 м від 
рівня материка, в заповненні споруди вияв-
лено фрагменти керамічних виробів (рис. 3: 
1, 2, 4, 7). об’єкт 3 — господарська споруда, 
розмірами 3 × 2 м, глибиною 0,3 м від рівня 
материка. об’єкт 4 — господарська споруда, 
розмірами 2,30 × 2,8 м і глибиною до 0,28 м. 
об’єкт 5 — господарська яма, розмірами 
2,4 × 2,2 м, глибиною 0,31 м від рівня матери-
ка. об’єкт 6 — залишки споруди житлового 

І. Назар, Б. Сало, Ю. Кісілевич 

ДосліДЖеннЯ поселеннЯ реШетиліВка ііі 

рис. 1. Археологічний матеріал з поселення реше-
тилівка 3 
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найранішим знахідками є боковини ліп-
ного посуду ранньобронзового часу, які від-
носимо до катакомбної культури. Привертає 
увагу фрагмент вінець прикрашений відбит-
ком шнура (рис. 3: 4).

До пізньобронзового—ранньозалізно-
го часу зараховуємо фрагменти кераміки 
з проколами під вінцем (рис. 2: 3) та оздоб-
лені наліпним валиком з насічками, а також 
бронзову шпильку (рис. 1: 3) та бронзову 
проколку (рис. 1: 2). також до цього періоду 
відносимо десять стаціонарних об’єктів. се-
ред них чотири житлово виробничі споруди 
та шість господарських ям.

Враховуючи те, що дослідження прово-
дились лише в смузі відведення земельної 
ділянки під будівництво дороги, археологіч-
ний культурний шар поселення розкритий 
в недостатній мірі, переважно на периферії 
пам’ятки, і потребує подальших досліджень.

призначення, розмірами 7,8 × 5,0 м, глибина 
в центральній частині становила 0,3 м від 
рівня материка. об’єкт 7 — залишки спору-
ди житлового призначення, розмірами 6,5 × 
5,0 м, глибина в центральній частині стано-
вила 0,3 м від рівня материка. В заповненні 
споруди виявлено фрагменти керамічних 
виробів (рис. 3: 3, 5, 6). об’єкт 8 — госпо-
дарська яма, розмірами 1,8 × 1,4 м, глибиною 
0,2 м від рівня материка. об’єкт 9 — госпо-
дарська яма округлої форми, розмірами 
2,1 × 2,2 м, глибиною 0,72 м від рівня матери-
ка. об’єкт 10 — господарська яма, розміра-
ми 2,1 × 2,0 м, глибиною 0,18 м від рівня ма-
терика.

Матеріал, який походить з об’єктів, датує-
мо пізньобронзовим—ранньозалізним ча-
сом. серед керамічних виробів виділяються 
боковини, вінця горщиків та мисок. у тісті 
посудин помітні домішки товченої жорстви.

рис. 2. Археологічний матеріал з поселення реше-
тилівка 3 

рис. 3. Археологічний матеріал з поселення реше-
тилівка 3
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скіфська лісостепова експедиція ДП 
«нДц “оАсу”» інституту археології нАн 
україни (керівник В. окатенко) здійснила 
розкопки трьох курганів групи III великого 
могильника скоробор, розташованої в пів-

нічній частині урочища Марченки біля відо-
мого Більського городища скіфського часу 
(басейн р. Ворскли).

Кургани тут фактично знівельовані та прак-
тично не мають насипів. Місця розораних кур-
ганів були помітні візуально на оранці більш 
світлими плямами і особливо добре фіксува-
лися на ортофотоплані, зробленому з повітря 
о. Коротею. В межах уроч. Марченки ми дослі-
дили кургани 1/2020 (139); 2/2020 (140); 3/2020 
(141), які, взагалі, не мали насипів.

Два з курганів (№ 2 і 3) були споруджені в 
скіфську добу і містили лише по одній мо-
гилі, досить значних за площею, але невели-
кої глибини. В одному разі — це могила, що 
мала поховальну камеру та дромос, в друго-
му — велика яма підквадратної форми, пло-
щею більш ніж 13 м2. на жаль, обидва курга-
ни були повністю пограбовані, і в давнину, і 
в новітній час, та майже, не містили знахідок. 
В одній з могил знайдені кістки, як мінімум, 
трьох небіжчиків, в другій — лише одна стег-
нова кістка. Більш велика за площею моги-
ла, за типом бронзового вістря стріли, може 
бути віднесена до V ст. до н. е.

Досить цікавим і в деякій мірі несподі-
ваним став третій з досліджених курганів 

В. Окатенко, С. Скорий, Р. Зимовець 

роЗкопки курганіВ В уроЧиЩі марЧенки 	
поблиЗу більського гороДиЩа 

рис. 1. Могильник скоробір, ііі група, уроч. Марчен-
ки: місце проведення робіт 

рис. 2. Досліджені кургани в уроч. Марченки: аерофотозйомка 
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(№ 1). Він містив чотири поховання (одне, 
на жаль, повністю знищено грабіжниками), 
два з яких (основне та впускне) належать 
до кінця середньої — початку пізньої брон-
зи, входячи до кола поховальних пам’яток 
пізньої бабинської культури. За люб’язною 
консультацією проф. р. литвиненка, це 
були носії Дніпро-Прутського варіанту ба-
бинської культури (ДП БК). Час обох похо-
вань — XX—XIX ст. до н. е.

основна могила (№ 2) містила кістяк чо-
ловіка (20—25 років), якого поклали в зібга-
ному стані, лівий бік, головою на схід. його 
супроводжувала рогова пряжка з двома отво-
рами та невеличкою банкоподібною посуди-
ною.

у впускній могилі (№ 3) — парне похо-
вання: жінки (25—30 років) і дитини (1,5—
2,0 років). небіжчики лежали в зібганому 
стані, на правому боці, головою на захід. 
Будь-які речі в поховані відсутні.

на південній периферії кургану відкрито 
впускне поховання малюка ранньоскіфської 
доби, що супроводжувалося численним пас-
товим бісером (179 шт.) та залізними шпиль-
ками з цвяхоподібним навершям.

слід особливо підкреслити, що дослідже-
ний курган бабинської культури є першою 
поховальною пам’яткою доби середньої—
пізньої бронзи, яку вдалося відкрити на не-
крополі скіфського часу біля Більського го-
родища.

рис. 4. Курган 1, парне поховання 3, бабинська куль-
тура

рис. 3. Курган 1, розчищене поховання 2, бабинська 
культура 

Полтавська експедиція ДП «нДц “оАсу”» 
іА нАн україни провела розкопки в істо-
ричному центрі Полтави, по проспекту Пер-
шотравневому, 15а. Ділянка на якій проводи-
лися дослідження розміщувалася край схилу 
правого берега струмка лтава (Полтавка), 
що протікав по Мазурівському яру (права 
притока ріки Ворскли). Безпосередньо по-
ряд з міською ландшафтною домінантою — 
Миколаївською гіркою. В цілому — це дещо 
понижений виступ плато правого корінного 
берега Ворскли, обмежена ярами — відгалу-
женнями Мазурівського (долиною струмка) 
та неглибоким Миколаївським яром, по пер-
шому з яких прокладена бруківка сучасного 
спуску вул. небесної сотні, а також старим 

узвозом козацького часу, вкритим бруків-
кою Першотравневого провулку. останній 
у хVіі—хVііі ст. відділяв частину плато від 
цієї гірки. Місце досліджень розташоване за 
200—260 м на південний захід від розкопів 
1997—1998 рр., на місці колишнього ряду 
будинків з непарною нумерацією по пров. 
Першотравневому, а також за 100—120 м від 
розкопу 2007 р. та впритул до місця розко-
пок 2010 р.

отримані в ході досліджень матеріали, 
розширюють джерельну базу для вивчен-
ня давньої історії Полтави та регіону Дніп-
ровського лісостепового лівобережжя. В 
першу чергу отримано підтвердження існу-
вання селища скіфського часу. З культурних 

Ю. Пуголовок 

ноВі ДосліДЖеннЯ на миколаїВськіЙ гірці у полтаВі 
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нашарувань походять виразні 
фрагменти ліпленого посуду 
характерного для цього часу, 
прикрашеного валиками, про-
колами та насічками. Поперед-
ньо, знахідки датуються VI ст. 
до н. е.

Матеріали доби середньовіч-
чя репрезентовані житловими 
та господарськими комплек-
сами часу літописних сіверян 
та Київської русі (рис. 1). Ма-
теріальні свідчення часу літо-
писних сіверян презентовані 
знахідками та комплексами 
роменської культури, особли-
во пізнього етапу її існування, 
коли лтава досягла свого най-
більшого розквіту. В межах роз-
копу виявлено вісім зернових ям 
та рештки двох господарських 
споруд.

Досить рідкісним виявилось 
житло другої—третьої чвер-
ті хі ст. та комплексу госпо-
дарських ям цього часу, що 
спростовує попередні тверд-
ження про запустіння лтави 
після погрому сіверян на почат-
ку хі ст. дружинами київських 
князів.рис. 1. Полтава: 1—4 — зразки кераміки роменської культури; 5, 6 — 

зразки кераміки доби русі 

рис. 2. Полтава: 1, 2 — зразки кераміки пізнього се-
редньовіччя; 3, 5 — тарний посуд 
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рис. 3. Полтава: зразки посуду ранньомо-
дерної доби

яскравіше представлені знахідки княжої 
доби (хіі — першої половини хііі ст.) це 
дев’ять господарських ям та житлова спору-
да (холодний підкліт). До цього ж часу, крім 
кераміки, належить виразна колекція ви-
робів із заліза та мідного сплаву: це речі по-
бутового призначення, зброя, прикраси. на 
особливу увагу заслуговує велика кількість 
кісток та рогу зі слідами обробки. Про жваві 
економічні зв’язки лтави свідчать знахідки 
амфорної тари та імпортного столового по-
суду з території Візантії (рис. 2: 3—5).

Дещо в меншій кількості виявлені знахід-
ки пізнього середньовіччя (друга половина 
хііі — хV ст.; рис. 2: 1, 2). Вони представлені 
житловою та господарськими спорудами. 
серед знахідок переважає кераміка місцево-
го виробництва, однак представлені також і 
вироби імпортного походження: тарний та 
столовий посуд.

Значний масив артефактів та археологіч-
них комплексів належить до ранньомодерної 
доби (рис. 3). Зокрема, отримані матеріали 
розширюють інформацію про історичну то-
пографію Полтави. Відповідно до історичних 
джерел, ділянка на якій проводилися дослід-
ження знаходилися на перетині володінь 
полкового писаря Демяна Беньковського, 
полкового судді Григорія сахновського та ге-

нерального обозного семена Кочубея. на ко-
ристь цього свідчить значна кількість речей 
пов’язаних із побутом заможних містян. на 
особливу увагу заслуговують залишки жит-
лової споруди, датованої попередньо, кінцем 
XVII — початком XVIII ст. В її заповненні ок-
рім місцевих гончарних виробів, виявлено 
значну кількість іграшок, в тому числі й ім-
портного (західноєвропейського) походжен-
ня. В культурних нашаруваннях знайдено 
виразну колекцію виробів з глини, нумізма-
тичних знахідок, виробів із заліза, турецько-
го фаянсу та люльок з османських володінь у 
Болгарії та Малоазійських центрів.

Зібрані цікаві матеріали, що ілюструють 
побут полтавців у хіх — початку хх ст. серед 
них на особливу увагу заслуговують знахідки 
традиційних українських «пасківників» — 
форм для випікання великоднього хліба.

окрім цього отримані яскраві матеріали для 
проведення міждисциплінарних досліджень. 
Відібрані зразки для палеогрунтаознавчих, ке-
рамологічних, антропологічних, палеоботаніч-
них, остеологічних, антракологічних студій.

Загалом в процесі охоронних археологіч-
них досліджень виявлено вісім житлових та 
господарських об’єктів, сім стовпових ям та 
21 господарську яму, а також досліджено 
культурні нашарування скіфського часу, 
роменської культури, доби Київської русі, 
після монгольського часу, ранньмодерної та 
сучасної доби.



Полтавська область

ISSN: 2709-8222 (print), 2709-8230 (online) 220	 Археологічні дослідження в Україні 2020 р.

Полтавська експедиція ДП «нДц 
“оАсу”» іА нАн україни провела дослід-
ження на місці запланованої побудови «Ко-
зацької вежі» в ур. лиса Гора в смт опішня 
Зіньківського р-ну.

Ділянка, на якій провели дослідження 
розміщена на «валу», що займає залишки 
останця, який простягся від садиби-готе-
лю «старий хутір» до дороги смт опіш-
не — с. яблучне. урочище має місцеву назву 
«лиса Гора». Ділянка входить до охоронної 
зони, згідно з історико-опорним планом се-
лища 2019 р.

останець утворився внаслідок дій при-
родніх та антропогенних чинників, він є 
частиною високого правого берега р. Вор-
скла. Відділений з одного боку потужною 
балкою із іншого — яром, що сформувався 
внаслідок тривалого функціонування тут 
дороги. «Вал» зберігся по центру всього ос-
танця. рову біля нього візуально непомітно, 
виділяється лише зрізана західна частина, з 
якої, вірогідно, брали землю для створення 
«валу». цей об’єкт обстежила й опублікувала 
і. М. Кулатова, яка здійснила зачистку — пе-
ретину «валу». Крім того, вона висловила 
припущення про складну стратиграфію 
«валу» — додаткове підсипання нижньої 
частини білою глиною, що не підтвердилося 

ні роботами о. В. Коваленко 2018 р., ні на-
шими дослідженнями на великій площі.

на ділянці призначеній для будівництва 
був закладений розкоп 1, складної конфі-
гурації. розташування розкопу — північне 
завершення останця «гребня» біля дороги 
з вул. Зарецького (опішня) до с. яблучне. 
Ширина останця 30 м, за 10 м від розкопу 
вал закінчується.

розкоп має в плані форму квадрата 7 × 7 м, 
до якого із півдня примикає траншея дов-
жиною 28 м, шириною 1,5 м, від кута якого в 
західному напрямку траншея завертає вниз 
ще на 11 м, ширина теж 1,5 м. З метою де-
тального спостереження над стратиграфією, 
у траншеї закладено 10 бровок, товщиною 
0,5 м. Профілі південної та північної стінок 
показали «вал» у перерізі. Поруч з розкопом 
закладено траншею, уздовж «валу», довжи-
ною 28 м (ділянка Г—є), зафіксувала анало-
гічну стратиграфічну ситуацію. Потужність 
дернового шару 0,05 м. насип, чорноземно-
суглинковий, потужністю від 0,2 м до 0,55 м 
R. Материк — жовтий лесовий суглинок.

у культурному шарі виявлені знахідки, 
які переважно фіксувалися на глибині 0,6—
0,64 м. це фрагменти глиняних та металевих 
виробів (рисунок). серед них уламки верх-
ніх частин горщиків та глеків, які датуються 

Ю. Пуголовок, О. Коваленко 

ДосліДЖеннЯ на території опіШнЯнської отг 

опішня, ур. «Козацький вал», знахідки: 1—11 — кераміка; 12—14, 19 — залізо; 15, 16, 18 — мідний сплав; 17 — кремінь
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хіх ст. (рисунок: 1—4). До індивідуальних 
знахідок належать ігрові фішки, зроблені зі 
стінок посуду XVIII ст. (рисунок: 10—11) Ви-
роби з металу представлені різноманітними 
цвяхами та не ідентифікованими предмета-
ми (рисунок: 12—14, 19). також виявлено під-
кову для взуття з двома отворами (рисунок: 
19) та виріб, що схожий на курок від вогне-
пальної зброї (рисунок: 18). цікавою знахід-
кою є свинцева торгівельна пломба, округлої 
форми (рисунок: 16). на аверсі по центру 
напис — «1780». навкруги напис обрізаний 
та втрачений через корозію, проглядаєть-
ся лише літера «о». на реверсі — рисочки 
вгорі. Вироби з каменю представлені фраг-
ментом рушничного кресала, темно-корич-
невого кольору (рисунок: 17).

отже, належність цієї споруди до оборон-
ної лінії сотенного містечка опішного сум-
нівна. Параметри споруди — дуже незначні 
висоти валу та глибина рову, розміщення по 
центру останця, що унеможливлює нормаль-
ний захист та обстріл. розташування рову не 
з боку «поля», а з боку села. також, укороче-
ний дерновий профіль, відсутність типових 
для фортифікації Гетьманщини складових 
та додаткових споруд, ставлять під сумнів 
ідентифікацію цієї споруди, як фортифіка-
ційну. Її призначення необхідно з’ясовувати 
надалі, можливо вона була межовою лінією. 
Знахідка торговельної пломби 1780 р., фраг-
ментів посуду рубіжу 18—19 століть, дозво-
ляє припустити призначення споруди, як 
межової лінії саме в той час.

Полтавська експедиція ДП «нДц “оАсу”» 
іА нАн україни, дослідила багатошарове 
поселення в ур. озеро (ставок) в межах Ве-
ликого укріплення Більського городища.

Поселення скіфського часу, пізньозаруби-
нецької, черняхівської культур та козацької 
доби розміщене за 1,4 км на захід від околиці 
с. Більськ Котелевського р-ну (рис. 1). розта-

шоване в південно-західній частині Великого 
укріплення Більського городища скіфської 
доби, на підвищенні лівого берега річечки 
тарапуньки — притоки р. сухої Груні, між 
валами Західного укріплення та ділянкою 
валу Великого укріплення. Частину тери-
торії прилеглої до балки — річища тара-
пуньки, займає поселення козацької доби, 

Ю. Пуголовок, Р. Луговий 

роботи на поселенні В ур. оЗеро білЯ с. більськ 

рис. 1. Місце проведення досліджень та розташування шурфів на ділянці поселення в ур. озеро 
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яке на думку і. М. Кулатової, П. я. Гавриша 
та о. Б. супруненка є початковою територію 
заселення с. Більськ.

селище смугою в 70—130 м займає лівий 
похилий схил балки, а його загальна довжи-
на у напрямку північний схід—південний 
захід 400 м. отже загальна площа пам’ятки 
складала близько 4 га. нижня частина се-
лища у центральній частині зруйнована 
дорожнім кар’єром 1995 р., пошкоджена ас-
фальтованою дорогою Більськ—саранчівка 
(це узвоз старого Зіньківського тракту, згаду-
ваного ще о. Ф. Шафонським 1784 р.).

Через пам’ятку прокладені у 1950—1970-
х рр. газові шлейфи, кабелі зв’язку та лінії 
електропередач.

Археологічні дослідження пам’ятки про-
водились неодноразово. у 1997 р., під час до-
сліджень о. Б. супруненка, встановлена на-
явність пізньозарубинецького культурного 
шару на цьому поселенні. тоді було виявле-
но та досліджено залишки житла 1 та госпо-
дарської ями 1 пізньозарубинецького часу, а 
також частину землянки козацької доби, яку 
розкопала в 1999 р. о. В. Коваленко.

рятівні дослідження на пам’ятці експеди-
цією цоДПА продовжено і у 2000 р., під час 
яких відкрито ряд об’єктів, віднесені до кола 
пізньозарубинецьких старожитностей. у 
2019 р. Більська експедиція Полтавського на-
ціонального педуніверситету ім. В. Г. Коро-
ленка, під проводом р. с. лугового, досліди-

рис. 2. розташування шурфів на південно-західній ділянці поселення в ур. озеро та карта ви-
сот місцевості 



Полтавська область

ISSN: 2709-8222 (print), 2709-8230 (online) 223	 Археологічні дослідження в Україні 2020 р.

ла у західну частину поселення. Два розкопи 
(5 × 10 і 3 × 10 м) закладені вздовж дороги 
Більськ—саранчівка, дозволили уточнити 
стратиграфію культурних нашарувань.

цьогорічні дослідження були зосереджені 
на південно-західній ділянці багатошарово-
го поселення, безпосередньо до зовнішньої 
сторони оборонних споруд Західного укріп-
лення та внутрішнього боку оборонної лінії 
Великого Більського городища, саме в місці 
їх з’єднання. на обраній ділянці, загальною 
площею 3,93 га, було закладено 20 шурфів, 
розмірами 2 × 2 м, з метою встановлення 
культурно-хронологічної приналежності та 
планувальної структури пам’ятки. (рис. 2). 
Шурфи були розміщені по всій площі до-
сліджуваної ділянки.

у більшості шурфів, виявлено культур-
ний шар потужністю 0,6 м у перемішаному 
стані. його матеріали презентують декіль-
ка культурно-хронологічних етапів. серед 
знахідок переважають дрібні і малочисельні 
фрагменти глиняного посуду: скіфського 
часу, зарубинецької культури (іі ст. н. е.), 
черняхівської культури (ііі—іV ст.), ранньо-
модерного часу (XVII—XVIII ст.; рис. 3).

у шести шурфах (№ 13—18), які розташо-
вані у східній частині досліджуваної ділян-
ки, культурних решток не виявлено. Для 
більшості інших шурфів стратиграфічна 
ситуація виглядає наступним чином: 0—
0,3 м — дерновий шар, щільний, твердий, 
темно-сірого кольору, повторно задерно-
ваний, насичений залишками хх ст.; 0,3—
0,6 м — культурний шар, чорнозем типовий, 
темно-сірого кольору, що має тенденцію 
по мірі заглиблення до посвітління тонів; з 
0,6—0,7 м — передматерик, з поступовим 
переходом від світло-сірих до світло-жовтих 

кольорів, дуже пошкоджений кротовинами; 
0,7—0,8 м — материк, лесові відклади світло-
жовтого кольору.

у шурфі 2, на глибині 0,6 м від сучасної по-
верхні, виявлено залишки цегляної кладки, 
орієнтованої у широтному напрямі. стратиг-
рафія шурфу теж відмінна від загальної си-
туації — прошарок повністю перемішаний з 
материковими лесовими відкладами, із знач-
ним вмістом уламків цегли, шматків каміння, 
пісковику, цвяхів фабричного виробництва. 
Зважаючи на характер виявленого матеріалу, 
об’єкт датовано кінцем хіх — хх ст.

Під час дослідження шурфу 4 на глибині 
0,3 м від сучасної поверхні, виявлено об’єкт 
округлої форми, більша частина якого не 
потрапила до меж шурфу і знаходиться у 
прилеглих квадратах зі східного та південно-
го боку. Заповнення об’єкта темно-сірого ко-
льору із великою кількістю шматків обмазки, 
більш виразних знахідок, які б допомогли у 
датуванні не виявлено.

у шурфах 8 і 9 теж виявлено об’єкти пря-
мокутних обрисів, які лише частково пот-
рапили до квадратів шурфів. Їх заповнення 
характеризувалось великою кількістю шмат-
ків обмазки, каміння, шлаку та цегли. Зазна-
чимо, що всі виявлені об’єкти лише незнач-
ною площею потрапили до досліджуваних 
шурфів і не маючи можливості повноцінно-
го вивчення, було прийняте рішення про їх 
консервацію.

таким чином, здійснене шурфування 
поточнило межі поселення та виявило, що 
насиченість культурного шару знахідками 
XVII—XVIII і хіх ст. має тенденцію до збіль-
шення, а пізньозарубинецького часу — змен-
шується, з наближенням до валів Більського 
городища.

рис. 3. Поселення в ур. озеро, знахідки: 1—4 — кера-
міка; 5 — кремінь; 6 — залізо
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на теренах решетилівського р-ну спіль-
на експедиція нДц «рятівна археологіч-
на служба» іА нАн україни та КЗ «центр 
охорони та досліджень пам’яток археології» 
Полтавської облради, провела дослідження 
на ділянках реконструкції автошляху реше-
тилівка—Дніпро. Біля с. Пасічники, в зону 
будівництва об’їзного шляху навколо міста 
решетилівка потрапив насип кургану.

об’єктом досліджень став курган 2, що 
входив до групи чотирьох насипів. Курган 
вирізнявся на оранці великою світлою пля-
мою, що було трактовано як рештки розо-
раного насипу. на його поверхні у значній 
кількості траплялися уламки амфор ранньо-
го залізного віку.

Курган досліджувався методом паралель-
них траншей за допомогою техніки. як по-
казав процес нівелювання та подальшого до-
слідження — світла пляма, інтерпретована 
раніше як розораний насип-викид, це вели-
ке скупчення решток горіння, що походили 

з кількох об’єктів нового часу. розміри цієї 
плями — 35 × 62 м, до центрального насипу 
могильника йшов значний перепад висоти, 
в інший бік — навпаки, спостерігався пев-
ний підйом.

Ближче до кургану 1 на досліджуваному 
насипу в значній кількості траплялися (як на 
поверхні, так і під час дослідження) уламки 
червоноглиняних амфор скіфського часу. 
Певно це сліди тризни з поховання у цент-
ральному кургані могильника.

нетипова форма кургану 1 (за межами 
створу траси, не досліджувався) та знахід-
ки артефактів скіфського часу, схиляють до 
думки, що пам’ятка стала об’єктом селітро-
варіння, що підтверджує наявність об’єктів 
нової доби з пічними елементами поблизу. 
Проте знайдені матеріали все ж вказують на, 
певно, більш пізніший час функціонування 
цих об’єктів (хVііі — початок хх ст.). окрім 
того за даними військово-топографічної кар-
ти сер. хіх ст. на цьому місці розміщувалося 

Б. Сало, В. Шерстюк 

ДосліДЖеннЯ кургану поруЧ З с. пасіЧники 

Пасічники, група курганів і, курган 2: 1 — яма 6; 2 — яма 4
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скупчення вітряків. А отже окремі об’єкти 
з пічними конструкціями могли належати 
саме господарсько-технологічним спорудам 
борошномельного комплексу хVііі—хіх ст.

усього в межах «кургану» 2, на місці пля-
ми, виявлено та досліджено сім об’єктів-ям. 
П’ять з них розташовані ланцюжком на від-
далі він центру могильника, безінвентарні.

цікавішими є два інші об’єкти. яма 4 — 
тимчасове житлове приміщення, землянка 
стовпової конструкції з піччю, викопана в 
материковому останці (рисунок: 2). яма 6 та-
кож має споруджену в материковому останці 
піч, до якої прилягав з боку топкової камери 
широкий та довгий технологічний майдан-
чик із підвищенням до протилежного від 

печі краю (рисунок: 1). цей об’єкт інтерпре-
тований як «сушарка», де проходив процес 
підсушування зерна перед відправкою його 
до борошномельних вітряків.

Знахідки (переважно невеликі уламки ке-
раміки) нечисленні, але дають можливість 
віднести час функціонування цих двох 
об’єктів до хVііі—хіх ст.

окремі знахідки з ями 4 (антропологіч-
ні матеріали, кераміка), насипу (бронзове 
шило, кераміка) вказують також на наявність 
тут ряду комплексів доби пізньої бронзи, що 
певно були зруйновані оранкою.

Курган 2 зі складу могильника і біля 
с. Пасічники досліджений повністю, зокрема 
й на ділянці за межами будівництва дороги.

В решетилівському р-ні в смузі реконс-
трукції автошляху решетилівка—Дніпро екс-
педиція нДц «рятівна археологічна служба» 
іА нАн україни розкопала курган поблизу 
с. Потічок.

Курган досліджувався методом паралель-
них траншей, як вручну, так і за допомогою 
техніки. Корективи в орієнтування тран-
шей внесли напрямок будівництва траси, 
а головне охоронні зони ліній зв’язку. Чо-

Б. Сало, В. Шерстюк 

роЗкопки кургану поблиЗу с. потіЧок 

рис. 1. Потічок, курган 1, комплекси катакомбних культур, плани: 1 — поховання 4; 2 — поховання 3 
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тири кабелі, два з яких прокладені в цент-
ральній частині насипу, обмежили повноту 
інформації, отриманої в процесі розкопок  
кургану.

на момент дослідження мав максимальну 
висоту 0,6 м, діаметр — майже 50 м. В кургані 
простежено щонайменше два насипи (основ-
ний насип та досипка), відкрито 21 об’єкт, з 
яких 14 — поховання, інші — скупчення кіс-
ток (зокрема, — зруйновані поховання), ок-
ремі ями тощо.

Ямна культурно-історична спільнота. До по-
чатку бронзової доби належать щонаймен-
ше три поховання (№ 7, 10, 12).

основним було поховання 12, яке, щоправ-
да, за стратиграфією впущене з поверхні на-
сипу і, але судячи з ситуації — стало об’єктом 
пізнього перекопу (вірогідно, з метою пошуку 
грабіжниками захоронення скіфського часу).

Зазначене поховання впущене (чи переко-
пане) з рівня поверхні основного насипу і, з 
орієнтуванням у північному секторі. ще два 
аналогічних за орієнтуванням та сектором 
розміщення у насипу (у східному секторі) за-
хоронення, менш глибокі, також відносяться 
до цього часу (поховання 7, 10). усі безінвен-
тарні. З цими похованнями й пов’язані оби-
два насипи й досипки кургану.

рис. 2. Потічок, курган 1, комплекси середньодніпровської (1) та зрубної (2—4) культур, плани і знахідки: 1 — 
поховання 11; 2 — поховання 9; 3 — поховання 2; 4 — зуб (поховання 2) 
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Донецька культура катакомбної ІКС. у пів-
денно-східному секторі кургану, на межі 
насипу-досипки іі, виявлене поховання до-
нецької катакомбної культури (поховання 4; 
рис. 1: 1). небіжчик на боці з легко підігну-
тими ногами, обличчям до входу. супровод-
жувалося приземкуватою широкобокою по-
судиною з прямими вінцями (рис. 3: 1).

Інгульська культура катакомбної ІКС. непо-
далік, трохи ближче до південного сектора, 
розчищено поховання 3, представлене ко-
лективним (потрійним, діти-підлітки) захо-
роненням інгульської культури (рис. 1: 2). 
Випростані на спині небіжчики супроводжу-
валися у потойбіччя горщиком (рис. 3: 2).

Середньодніпровська культура. одне з похо-
вань, випростане на спині в західному секторі, 
зі зміщеною під бік головою, що супроводжува-
лося тваринячими рештками та високим гор-
щиком з вираженими гранями, визначене як 
середньодніпровське (поховання 11; рис. 3: 3). 
Воно впущене неподалік центру, відносно не-
глибоко в іі насип (досипку) кургану (рис. 2: 1).

Зрубна культура. найбільш численними 
є комплекси зрубної доби (поховання 1, 2, 
5—8, 14). ще цілий ряд скупчень окремих 
кісток — також, скоріш за все, є зруйновани-
ми поверхневими похованнями цього часу. 
Вони вкривали широку смугу усіх зон навко-
ло центру насипу.

Частина із захоронень інвентарні, й супро-
воджувалися банкоподібними посудинами 
(рис. 2: 2; 3: 4). В одному похованні під голо-
вою небіжчика містився зуб ведмедя (рис. 2: 
3, 4).

одне з «поховань» (№ 6) — захоронення 
собаки, від якої відділено череп (окрім ниж-
ньої щелепи).

навколо насипу, ближче до зруйнованих 
старими покопами ділянок, траплялися: 
вістря стріли скіфського часу та золотоор-
динські старожитності (монета, наконечник 
стріли, уламок пряжки тощо).

Курган біля с. Потічок досліджений пов-
ністю, зокрема й ділянка за межами будів-
ництва дороги.

рис. 3. Потічок, курган 1, керамічний ліпний посуд з по-
ховань

решетилівською експедицією нДц «рятів-
на археологічна служба» іА нАн україни 
(керівник — Б. я. сало) в межах обходу авто-

мобільної дороги м. решетилівка здійснюва-
лися розкопки на об’єкті культурної спадщи-
ни «Група курганів іV біля с. хоружі». Було 

Б. Сало, В. Шерстюк 

рЯтіВні ДосліДЖеннЯ курганного 	
могильника поблиЗу c. ХоруЖі 
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досліджено насипи 2 і 3 (курган 1 дослідив 
В. В. Шерстюк у 2007 р.); таким чином курган-
ну групу на сьогодні повністю розкопано.

Кургани досліджувалися вручну, методом 
паралельних траншей, що дозволило про-
стежити усі комплекси та стратиграфію на-
сипів.

курган 2. на момент дослідження мав 
максимальну висоту 0,6 м, діаметр — май-
же 30 м. у кургані простежено щонайменше 
три будівельні періоди (основний насип та 
дві досипки) та виявлено 20 поховань.

Ямна культурно-історична спільнота. До 
початку бронзового віку належні п’ять похо-
вальних комплексів (поховання 1, 3, 9, 10, 13).

основним захороненням розглядається 
поховання 13, з небіжчиком, орієнтованим 
головою в південному напрямку. супро-
воджувався обламаною молоточкоподібною 
шпилькою, що була заполірована на кінці 
(рис. 3: 3).

скоріш за все, наступним у часі є комплекс 
поховання 1, з яким можна пов’язати споруд-
ження насипу іі (рис. 1: 1). Поховання літнь-
ої жінки (?) зі східним орієнтуванням в ямі із 
заплічками та дерев’яним перекриттям, суп-
роводжувалося округлодонною плошкою з 
ялинковим орнаментом (рис. 1: 2), ратиця-
ми малої рогатої худоби (рис. 1: 4), набором 
кістяних намиста та пронизок (рис. 1: 5, 6), 
розвалу амулета (?) (рис. 1: 3) та молоточ-
коподібної шпильки (рис. 1: 7), розламаної, 
певно, під час похоронної процесії.

усі інші поховання ямного часу впущені 
щонайменше з вершини насипу іі. найрані-

шим з них вважаємо поховання 3, парне (до-
рослий + дитина; рис. 4: 3), з орієнтуванням 
у південно-східному секторі, що супровод-
жувалося парою ратиць малої рогатої худо-
би (рис. 3: 2). яма із заплічками, перекрита 
дерев’яними колодами. Можливо саме цьо-
му комплексу належний насип ііі.

ще два ямні захоронення — найізніші, з 
найменшою відносною глибиною, небіжчи-
ки орієнтовані у південно-західному секторі, 
безінвентарні (рис. 3: 1).

Донецька культура катакомбної ІКС. у схід-
ному секторі, неподалік центру, розчищене 
поховання донецької катакомбної культури 
(поховання 8). небіжчика поклали на бік з 
ледь підігнутими ногами, обличчям до вхо-
ду. склепіння поховальної камери переріза-
ло основне поховання 13 ямного часу.

Інгульська культура катакомбної ІКС. ціла 
низка поховань, що займали кільцеву по-
зицію в західному, північному та східному 
секторах, на середній відстані від первісного 
центру кургану, об’єднуються у спільну гру-
пу захоронень катакомбної культурно-істо-
ричної спільноти.

спільна риса саме цієї групи поховань 
(№ 2, 4, 7, 11, 14) — значна відмінність кож-
ного з них і за формою й орієнтуванням по-
ховальної споруди, і за положенням тіла не-
біжчика.

Поховання 2: на спині, з розкинутими 
ромбом ногами, у простій катакомбі, з кістя-
ною проколкою (рис. 2: 3, 4).

Поховання 4: тілопокладення аналогічне 
попередньому, у простій катакомбі, вхід до 

рис. 1. хоружі, група іV, курган 2. Комплекси і знахідки: поховання 1: 1 — загальний план, 2—7 — знахідки 
(2 — кераміка; 3—7 — кістка) 
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рис. 2. хоружі, група іV, курган 2. Комплекси катакомбної культу-
ри (1—3) та знахідки з них (4, 5): 1 — поховання 7; 2 — поховання 4; 

3, 4 — поховання 2; 5 — поховання 11 (4 — кістка; 5 — кремінь) 

рис. 3. хоружі, група іV, курган 2. Комплекси та знахідки з них: 1 — поховання 10; 2 — поховання 4; 3 — похо-
вання 13; 4 — насип; 5 — поховання 12; 6 — поховання 5 (2, 3 — кістка; 4 — залізо) 



Полтавська область

ISSN: 2709-8222 (print), 2709-8230 (online) 230	 Археологічні дослідження в Україні 2020 р.

поховальної камери якої спрямований в бік 
від центру насипу (рис. 2: 2).

Поховання 7: проста катакомба, вхід якої 
не спрямований до центру насипу, похова-
ний випростаний на боці, завалений на гру-
ди (рис. 2: 1).

Поховання 11: прямокутна вхідна камера, 
що продовжилася підбоєм без заглиблення; 
похований «затягнутий» ногами до похо-
вальної камери, а верхньою частиною тіла 
розміщувався у вході у нависаючому поло-
женні. Біля руки — великий уламок креме-
ню (рис. 2: 5).

Поховання 14: у катакомбі, з віссю входу 
по перпендикуляру від центру, небіжчик — 
пакетований, безінвентарний.

ще кілька комплексів катакомбної культур-
но-історичної спільноти виділяється окремою 
групою (поховання 15—18, 20), і певно є дещо 
пізнішими за хронологією від попередньої 
групи. Перші чотири з них формували кон-
центричне скупчення, місцями накладаючись 
(перерізаючи вхідною камерою склепіння) 
одна на одну, що свідчить про відносну одно-
часовість їх появи (рис. 4: 4). ще одне (похован-
ня 20) розміщувалося дещо в стороні.

рис. 4. хоружі, група іV, 
курган 2. Комплекси та 
знахідки з них: 1 — по-
ховання 6; 2 — похован-
ня 17; 3 — поховання 3; 
4 — поховання 15—18( 1, 

2 — кераміка)
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ця група поховань тяжіла до південного 
сектору кургану, судячи зі стратиграфіч-
них спостережень — розміщуючись на самій 
межі третього стратиграфічного насипу, а 
деякі з них — за його межами. Певно з цією 
групою поховань пов’язана локальна досип-
ка, контури якої ледь вгадувалися.

усі поховання — одиночні, випростані, 
головою в південно-західному секторі, в 
однотипних за формою та розміщенням й 
орієнтуванням поховальних спорудах. у 
двох був наявний інвентар: одне з поховань 
супроводжувало скупчення кісток та керамі-
ки чорного кольору, у вхідній камері зафік-
совано сліди зітлілої дерев’яної посудини 
(курильниці?), інше — у супроводі горщика 
зі слідами повторного випалу (рис. 4: 1). ос-
танній, певно, також використовувався як 
курильниця.

Вказані комплекси можна віднести до кла-
сичних поховань інгульської катакомбної 
культури.

Бабинська культура. Досліджено три захо-
ронення (поховання 5, 6, 12), усі на правому 
боці, орієнтовані в південному та західному 
секторах. Два дорослі безінвентарні (рис. 3: 
5, 6), дитяче — супроводжувалося невелич-
ким горщиком (рис. 4: 1).

Пізніші комплекси — одиничні. Про на-
явність колись у масиві насипу поховань 

інших епох (зокрема, сарматського часу, що 
було, певно, зруйноване оранкою), свідчать 
окремі знахідки: залізне вудило (рис. 3: 4), 
фрагменти лискованих посудин, ручки ін-
керманської амфори тощо. ще одне похо-
вання розміщувалося за межами первинного 
насипу (поховання 19): випростане, дитяче, 
здійснене за християнським звичаєм.

Курган 3. невеличкий насип висотою 
0,3 м, діаметром 25 × 21 м. у ньому виявлено 
шість поховань, один основний насип та ло-
кальна досипка.

основним у кургані є поховання 4 пізньо-
ямного часу, зорієнтоване на північ. Близько 
до центру насипу впущене інгульське ката-
комбне захоронення 3. Певно з наступним 
поховання 6 у катакомбі (значно пошкод-
жене норою), здійсненим у полі первинного 
насипу, пов’язана локальна досипка. Адже 
викид поховання 7 частково лежав на дав-
ньому горизонті, а пізніше був перекритий 
досипкою.

останніми в кургані були захоронення 
бабинської (поховання 2) та зрубної (похо-
вання 1, 5). усі поховання в цьому невелико-
му кургані — безінвентарні, лише в запов-
ненні інгульського поховання 6 виявлено 
крем’яний виріб та кістки тварин.

три насипи курганного могильника іV 
біля с. хоружі досліджені повністю.

експедиція історико-культурного заповід-
ника «Більськ» провела розвідувальні роботи 
в окрузі Більського археологічного комплексу.

поселення лазьківські ставки ііі розта-
шоване на північ від краю с. лазьки опіш-
нянської селищної отГ Зінківського р-ну. 
Займає незначне підвищення лівого бере-
га р. суха Грунь (рисунок: 1). Абсолютний 
показник висоти території становить 126 м. 
Вздовж північного краю поселення прохо-
дить ґрунтова польова дорога. Ділянка має 
ухил в північному та східному напрямках. З 
півночі обмежується схилом яру Круглик.

Під час поверхневого огляду поселення 
на розораних ділянках зафіксовано значну 
кількість культурних залишків, серед яких 
22 фрагменти стінок ліпного посуду, чотири 

денця, два фрагменти вінець та один уламок 
античної амфори.

обстеження ділянки в урочищі лазь-
ківські ставки. Ділянка займає пологий 
схил правого берега яру Круглик, який від-
носиться до водозбірного басейну р. суха 
Грунь. З північної сторони досліджувана 
територія обмежується схилом яру та ґрун-
товою дорогою. З півдня, заходу та сходу ви-
димих бар’єрів не має. територія використо-
вується в якості сільськогосподарських угідь 
(рисунок: 2). розміри ділянки становлять 
620 × 190 м, площа — близько 10 га, висота 
над рівнем моря — 127—137 м.

Проведено поверхневий огляд території, 
залишків матеріальної культури помічено 
не було.

А. Семененко 

обстеЖеннЯ округи більського 	
арХеологіЧного комплексу 
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обстеження ділянки в урочищі круг-
лик. Ділянка займає пологий схил вище лі-
вого берега яру Круглик, який належить до 
басейну р. суха Грунь. З півночі та заходу ви-

План розташування досліджених об’єктів

димих перепон не має. З південної та східної 
сторони досліджувані терени обмежується 
схилом яру та насадженнями полезахисних 
смуг. Ділянку використовують як сільсько-
господарські угіддя (рисунок: 3). Її розміри 
становлять 200 × 150 м, площа — близько 
3,7 га, висота над рівнем моря — 129—134 м.

обстеження ділянки в урочищі Дубина. 
Ділянка має розміри 200 × 170 м, площа — 
близько 2,6 га, висота над рівнем моря — 
182 м. Досліджувана територія знаходиться 
за 650 м на північ від східного укріплення 
Більського городища та простягається вздовж 
валу у його внутрішній частині. Ділянка 
повністю вкрита лісом, перетинається ґрун-
товою дорогою із півночі на південь (рису-
нок: 4).

також протягом 2020 р. місцевими меш-
канцями було передано кілька артефактів, 
які походять з теренів Більського археологіч-
ного комплексу та з за його меж, а саме:

• бронзове дволопатеве вістря стріли VII—
VI ст. до н. е.;

• бронзове трилопатеве вістря стріли VI—
V ст. до н. е. (5 шт.);

• бронзове кільце;
• біконічне пряслице з увігнутими осно-

вами іII—іV ст. н. е. (2 шт.);
• бронзові овальні пряжки з потовщенням 

у передній частині рамки іV ст. н. е. (8 шт.);
• фрагмент вигнутої підв’язної фібули 

черняхівської культури іV ст. н. е. (25 шт.).
Знахідки було включено до основного на-

укового фонду заповідника.

скіфська експедиція харківського націо-
нального університету ім. В. н. Каразіна 
продовжила дослідження Більського архео-
логічного комплексу. роботи проводились 
на Західному укріпленні та могильнику 
скоробір (рис. 1).

Західне укріплення. розкоп 2020 р. (рис. 2) 
межував з північно-західною частиною роз-
копу 2, закладеного в 2014 р. у межах розко-
пу розкрито площу 81 м2, на якій зафіксова-
но господарську яму та наземне приміщення 
(рис. 3). Верхня верства культурних нашару-
вань до глибини 0,3—0,45 м була зруйнована 

внаслідок діяльності аграріїв, оскільки раніше 
на цьому місці існувало сховище міндобрив. 
нижче, від 0,3—0,45 м до 0,8—0,9 м, в цент-
ральній частині розкопу залягав шар зольни-
ка. За його межами — чорнозем культурного 
шару. нижче, простежено давній похований 
ґрунт, який плавно змінювався жовтим ма-
териковим суглинком. найбільш насиченим 
знахідками виявився шар зольного насипу.

у розкопі знайдені уламки місцевого ліп-
леного посуду. є одна ціла керамічна фор-
ма. Вироби з металу представлені залізними 
ножами, шильцями, шпильками, бронзови-

І. Шрамко, С. Задніков 

ДосліДЖеннЯ більського арХеологіЧного 	
комплексу ХаркіВським уніВерситетом 
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ми вістрями стріл, панцирною пластинкою, 
уламками бронзових казанів. Античний ім-
порт репрезентовано переважно фрагмен-
тами стінок амфор різних центрів. За типа-
ми ліпленої кераміки, виробів з металів та 
античного імпорту матеріал з дослідженої 
ділянки розкопу попередньо може бути від-
несений до другої половини VI — першої 
половини V ст. до н. е.

цікавими виявились залишки наземного 
приміщення з керамічною основою, вкритою 
глиняною долівкою. За роки вивчення Захід-
ного Більського городища вже відкрита низка 
подібних об’єктів, що свідчать про сталу тра-
дицію будівництва культових споруд певного 
типу в означений хронологічний період.

могильник скоробір. Починаючи з 
2013 р. ми відновили розкопки курганного 
некрополю скоробір. у звітному році для 
дослідження було обрано два кургани на 
полі № 6, розташовані неподалік від курга-
ну, дослідженого в 2016 р. як і більшість ін-
ших курганів некрополю насипи виявились 
розореними і на момент розкопок мали ви-
соту від 0,05 до 0,45 м (рис. 4).

Курган 1. на початку робіт мав діаметр 26 м. 
Поховальна яма розмірами 2,7 × 3,9 м була пря-
мокутної форми, орієнтована за лінією північ-
ний схід—південний захід. Глибина могильної 
ями 1,26 м від реперної відмітки. Могилу пог-
рабовано. схоже вона була передбачена для 
парного поховання — зустрінути уламки двох 
черепів. на дні камери знайдені фрагменти 
ліпного черпака, бронзові шпильки, бляшки 
від перехресних ременів, бронзові вістря стріл, 
фрагменти залізного предмета. Біля західної 
стінки знаходилась чорнолискована ліплена 
миска із загнутим в середину краєм.

Курган 2. на початку робіт мав діаметр 
24 м. Поховання розташоване під центром 
насипу, часткове пограбоване в давнину. 
Грабіжницька яма простежувалась в північ-
ній частині камери, де мав перебувати не-
біжчик. Від кістяка залишились лише окремі 
кістки. не виключаємо, що поховання могло 
бути парним. інша частина камери залиши-
лась не пограбованою, проте вона зазнала 
певної руйнації після порушення цілісності 
дерев’яної конструкції, а також у наслідку 
діяльності кротів. Поховальна камера пря-
мокутної форми з розмірами 2,8 × 4,64 м, 
довгою віссю орієнтована за лінією північ—
південь. Глибина 1,65—1,7 м від реперу. 
уявляла собою дерев’яний склеп з дощатою 
підлогою, що спиралась на дерев’яні лаги. З 
південної сторони — короткий дромос з роз-
мірами 1,35 × 1,70 м. З південно — заходу до 
основної поховальної камери примикала ще 
одна — в якій знайдені кістки коня.

у непорушеній частині знайдено біметале-
ве люстро, залізний акінак, ніж, залізне вістря 

списа, бронзові вістря стріл. Біля західної 
стінки зафіксовано залишки лускатого пан-
циру, набір залізних вудил, псаліїв, ворворок. 
серед панцирних пластин виявлено декілька 
золотих бляшок. у центральній частині мо-
гили — залишки кісток жертовної тварини, 
поряд з нею знаходився біметалевий ніж. у 
південно-східному куті стояла чорнолискова-
на корчага, розчавлена ґрунтом та ліплений 

рис. 1. План Більського городища з позначенням міс-
ця робіт у 2020 р. 

рис. 2. Західне укріплення Більського городища, ро-
боти на розкопі 2 
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черпак. у південно-західному куті на пере-
критті було залишено кілька сосудів, що з ча-
сом впали у заповнення могили. Певні риси 
поховального обряду переконливо доводять, 
що під насипом кургану знаходилась могила 
кочовика — вершника у залізному обладунку 
зі зброєю. За типами предметів матеріальної 
культури, знайдених в похованнях, дослід-
жені кургани попередньо можна віднести до 
першої половини VI ст. до н. е.

таким чином, не зважаючи на те, що розко-
пки проводилися в складних епідеміологіч-
них умовах, польовий сезон 2020 р. виявився 
дуже вдалим. Були знайдені цікаві знахід-
ки, відкриті нові господарські та культові 
об’єкти, розкрито яскравий поховальний 
комплекс у некрополі скоробір. отримані 
результати ще раз демонструють унікаль-
ність Більського городища та пов’язаних 
із ним некрополів. у наступному році пла-
нується продовжити роботи на Західному 
укріпленні, а також планові дослідження 
курганів у некрополі скоробір.

рис. 4. роботи на кургані 2/2020 могильника скоробір

рис. 3. Господарська яма та частина наземного при-
міщення, виявлені в розкопі 2 
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РіВНЕНСьКА ОбЛАСть

урочище Високий Берег знаходиться на 
північній околиці м. острог і приурочене 
до вул. татарської, яка є історичним перед-
містям ще ранньомодерного острога. Воно 
розміщене на підвищенні заплави р. Горинь, 
при впадінні в неї невеликого струмка, який 
стікає зі східних відрогів Мізоцької горбистої 
височини (Мізоцького кряжу), яка є геомор-
фологічним районом Волинської височи-
ни. Дана підвищена ділянка берега очевид-
но була сформована виносом балки цього 
струмка, однак для повноцінної характерис-
тики її будови потрібно провести додаткове 
вивчення стратиграфії. Буквально поруч, 
за 0,5 км, в заплаві знаходиться сучасне гир-
ло р. Вілії — крупної лівобережної притоки 
Горині. східний край урочища розмитий 
зовнішнім краєм врізаного меандру русла 
Горині і являє собою стрімке урвище, яке 
постійно руйнує культурні нашарування 
(рис. 1: 2, 3).

Вперше пам’ятку обстежив у 1980-х рр. 
острозький краєзнавець о. М. романчук, 
який виявив в урвищі берега матеріали три-
пільської культури і ранньозалізного віку. 
окрім нього дане урочище було обстежене 
співробітниками Державного історико-куль-
турного заповідника м. острога о. А. Бон-
дарчуком та о. л. Позіховським. у 2013 р. 
о. М. романчук опублікував в острозькому 
краєзнавчому збірнику матеріали слов’яно-
руського періоду з цього пункту.

Починаючи з 2003 р. пам’ятку неоднора-
зово обстежували автори, а урвище берега 
перевіряється на предмет руйнування ар-
хеологічних об’єктів. рятівні дослідження 
значно ускладнені стрімкістю й висотою ур-
вища, а його близькість до присадибних ді-
лянок спричиняє до конфліктів з місцевими 
мешканцями, що унеможливлює відкриття 
площі на межі урвища. Частину матеріалів 
було зібрано на розораній поверхні городів, 
однак повністю окреслити межі пам’ятки не 
вдається через ті ж причини. Археологічні 
експертизи земельних ділянок по вул. та-
тарській, проведені ДП «нДц “оАсу”», 
показують, що культурний шар присутній 

і на території під забудовою. на історико-
культурному опорному плані м. острог цей 
пункт позначений як нововиявлена пам’ятка 
археології (рис. 1: 1).

у 2010 р. зібрані на той момент матеріа-
ли було включено до звіту про археологічні 
розвідки на території острозького р-ну (ав-
тори А. Б. Бардецький, Д. Ю. Вертелецький) 
і здано до фондів рівненського краєзнавчого 
музею. В 2020 році нову колекцію буде пере-
дано до фондів Державного історико-куль-
турного заповідника м. острог. у цій статті 
оглянуто всю збірку з пам’ятки, в тому числі 
і давніші матеріали, опубліковані тут упер-
ше.

До трипільської культури, про яку згадує 
о. романчук, автори знайшли лише один 
фрагмент стінки посудини орнаментованої 
рядом скісних втиснень дрібною паличкою 
(рис. 3: 1). Вона мала світло-сіру слабо лиско-
вану внутрішню поверхню і цеглясто-корич-
неву згладжену зовнішню, в формувальній 
масі присутні домішки дрібного шамоту і 
піску.

Кількома екземплярами представлена 
тшинецько-комарівська культура епохи 
бронзи. серед них два фрагменти посудин 
з потовщеними вінцями та згладженою по-
верхнею коричневого кольору (рис. 3: 3, 4), 
одна з яких орнаментована прокресленими 
дугастими лініями і одне вушко (рис. 3: 2). 
Перша з них мала домішки жорстви і піску 
в формувальній масі, а інші дві — кременю 
і піску.

найбільш багатою є колекція ранньозаліз-
ного віку, представлена керамікою здебіль-
шого могилянської групи і значно меншою 
мірою милоградської культури. найцікаві-
шою і рідкісною знахідкою є половинка бі-
конічної намистини з синього скла (рис. 2: 
29), яка має діаметр 9 мм. це лише другий 
екземпляр з відомих на території всієї Волині. 
ідентична намистина походить з неопубліко-
ваного парного інгумаційного поховання, до-
слідженого на території с. Бродівське острозь-
кого р-ну (колишнє село Бродівський хутір) у 
1977 р. А. А. хведасем, яке за корчагою з ін-

А. Бардецький, М. Петров, Д. Вертелецький 

багатоШароВа пам’Ятка острог — 	
ВисокиЙ берег на Волині 
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рис. 1. острог-Високий Берег: 1 —на історико-культурному опорному плані м. острог; 2 — супутниковий зні-
мок Google (дата зйомки — 9.19.2018); 3 — фото обриву берега Горині на місці пам’ятки, вигляд з півдня; 4—6 — 

знахідки з культурного шару (4, 5 — кістка; 6 — камінь) 
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вентаря можна зарахувати до милоградської 
культури. речі з цього поховання: намистина, 
прикраси з мушель каурі, залізний ніж дозво-
ляють датувати його ранньоскіфським часом 
(рсК 3). З цим цілком узгоджується і більша 
частина кераміки ур. Високий Берег.

В урвищі було виявлено одну частково 
вцілілу біконічну корчагу, орнаментова-
ну рядом наскрізних отворів під вінцями 

(рис. 2: 2). Вона мала світлу цеглясту і бежеву 
плямисто забарвлену, злегка лисковану зов-
нішню поверхню і згладжену внутрішню. у 
формувальній масі присутній шамот і мала 
кількість піску. Вдалось також реконструю-
вати приблизну форму одного тюльпано-
подібного горщика, орнаментованого під 
краєм вінець рядом частково проколотих на-
скрізь перлин (рис. 2: 1).

рис. 2. острог-Високий Берег, вибірка ма-
теріалів ранньозалізної доби з поверхні 
пам’ятки та культурного шару (1—28 — 

кераміка; 29 — скло) 
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Частина фрагментів вінець без сумніву 
належали горщикам. Вони орнаментовані 
рядом перлин під краєм вінець іноді в ком-
бінації з насічками, або втисненнями по 
ньому, причому частіше цей край був офор-
млений у вигляді валика (рис. 2: 3, 4, 7—11). 

на тулубі горщики також були оздоблені 
карбованим валиком (рис. 2: 14—19). В одно-
го горщика був лише карбований валик від 
вінцями (рис. 2: 12). ще кілька посудин були 
неорнаментовані (рис. 2: 5, 6), а одна мала 
ряд наскрізних проколів і могла належати 

рис. 3. острог-Високий Берег, вибірка різночасових матеріалів з поверхні пам’ятки та культурного шару (1—12, 
16—21 — кераміка; 13—15 — залізо) 
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рис. 4. острог-Високий Берег, вибірка горщиків із об’єкта 1 
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невеликій, аналогічній до вище описаної, 
корчазі, або горщику (рис. 2: 13). Перлин-
ний орнамент під вінцями у горщиків і кор-
чаг є характерною ознакою пам’яток типу 
нетішинського зольника і пізніших, тобто 
дозволяє датувати такий посуд пізнім перед-
скіфським часом (синхронний горизонту жа-
боти -ііі для Правобережного Подніпров’я) і 
ранньоскіфським часом (постжаботинський, 
рсК 3). інші ж форми не мають таких виз-
начальних ознак, і можуть бути також рані-
шими та синхронізуватись з могильниками 
типу Могиляни і Монастирок 2.

Миски усі відрізняються за формою ві-
нець. Два екземпляри мали вінця із загнути-
ми досередини у формі карнизика краями, 
які утворюють широкий, злегка випуклий 
горизонтальний майданчик (рис. 2: 20, 21). 
такі миски притаманні для пам’яток перед-
скіфського часу типу могильників Моги-
ляни і Монастирок 2. ще одна миска мала 
потовщені досередини широкі прямі борти, 
також орнаментована перлинами (рис. 2: 
22), а одна — мала різко загнуті всередину 
вінця (рис. 2: 24). ці миски також трапля-
ються на згаданих могильниках, однак є 
досить нечисленними. ще два екземпляри 
мали плавно загнуті всередину вінця з нав-
скіс зрізаними досередини краями, які дещо 
виступають назовні у формі невеликого кар-
низика (рис. 2: 23, 25). одна з цих мисок була 
орнаментована рядом перлин під вінцями. 
такі миски є найбільш характерними для 
комплексів типу нетішинського зольника.

Переважна більшість посуду могилянсь-
кої групи з даної збірки виготовлена з фор-
мувальної маси з домішкою шамоту, іноді з 
піском. В окремих випадках замість шамоту 
було використано жорству. Черепок здебіль-
шого має різні відтінки коричневого, зрідка 
сірого кольорів, згладжену поверхню, доб-
рий випал. у мисок поверхня в половині ви-
падків була лискованою.

Комплекс ранньозалізного віку з ур. Висо-
кий Берег демонструє риси характерні для 
широкого хронологічного діапазону, хоча 
це зовсім не означає буквальне його існуван-
ня впродовж всього цього відтинку, оскільки 
тут можемо мати справу лише з перехідним 
етапом, на якому ще продовжують існувати 
ранні форми (типу могильників Могиляни і 
Монастирок 2).

три фрагменти посудин відносимо до 
милоградської культури. Всі вони належали 
горщикам з відігнутими назовні вінцями, 
орнаментованими у двох випадках рядом 
круглих втиснень на шийці (рис. 2: 26—28). 
у формувальній масі у них як домішка при-
сутній шамот в комбінації з незначною кіль-
кістю кременю і піску в одного, з жорствою у 
другого і з піском в третього.

наступний хронологічний горизонт 
пам’ятки представлений матеріалами слов’яно-
руського часу. найбільш раннім у ньому є ліп-
ний посуд райковецької культури (рис. 3: 5—9), 
представлений у фрагментах чотирма горщи-
ками і однією сковорідкою (рис. 3: 8). увесь 
він недбало виготовлений з погано вимішаної 
формувальної маси з домішкою шамоту і, у ви-
падку реконструйованого горщика, — жорстви 
з піском. Горщики мають відігнуті назовні він-
ця, карбовані округлими втисненнями. цей по-
суд датовано VII—VIII ст. Знайдено також один 
неповний розвал ранньокружального горщика 
райковецької культури, орнаментованого на 
тулубі і плічках хвилькою (рис. 3: 21). Він має 
плямисто-забарвлену темно-сіру і цеглясту 
поверхню, на зламі черепок чорного кольору, 
щільну текстуру формувальної маси дрібної 
грануляції з домішкою значної кількості дріб-
ного піску. його можна датувати IX ст. інша, 
якісніша кружальна кераміка, датована х ст. 
(рис. 3: 10; 4: 11), та XI — початком хіі ст. (рис. 3: 
11, 12). Виготовлена вона з домішкою піску в 
формувальній масі. До цього ж часу можна за-
рахувати залізний ніж з коротким вузьким че-
решком (рис. 3: 14).

трапились також окремі знахідки, які не-
можливо атрибутувати. серед них: зерно-
терка, виготовлена з крупнозернистого піс-
ковику з слюдою розмірами 23 × 13,5 × 3,3 см 
(рис. 1: 6), проколка довжиною 13,8 см, виго-
товлена з кістки дрібної рогатої худоби або 
косулі (рис. 1: 4), та зламана проколка, ви-
готовлена з трубчастої кістки (рис. 1: 5). До 
епохи середньовіччя також відноситься за-
лізний різьбярський інструмент (рис. 3: 15). 
Дещо пізнішим часом, ймовірно ранньомо-
дерним періодом, можна слід датувати ніж зі 
зламаним широким черешком (рис. 3: 13).

В урвищі берега було зафіксовано частко-
во зруйнований заглиблений об’єкт (об. 1), 
пляма якого читалась завдяки насиченості 
культурними рештками. Зачистку і фото-
фіксацію зрізу здійснити не вдалося через 
небезпечні умови. В різний час зі зрушеного 
заповнення було зібрано колекцію з 27 арте-
фактів та 16 кісток. Згідно з цими матеріала-
ми його можна датувати останньою чвертю 
XVI — початком XVIі ст. серед матеріалів, які 
увійшли в колекцію 2010 р., з цього об’єкта 
було зібрано рештки 1 горщика, 1 миски, 
1 глека та 1 макітри (рис. 3: 17—20). Пізніше 
виявлено керамічні вироби, а саме: 11 горщи-
ків, 5 глеків (1 з них доповнює глек зі збірки 
2010 р.), 1 чаша, 1 миска, 1 покришка-миска, 
1 макітра; а також 16 фрагментів кісток тва-
рин і 1 фрагмент глиняної обмазки (рис. 4; 
5). решта неврахованих знахідок — невизна-
чені стінки керамічного посуду.

уся кераміка з об’єкта 1 виготовлена на 
гончарному крузі. Посуд переважно тон-
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рис. 5. острог-Високий Берег, вибірка матеріалів з об’єкта 1: 1 — чаша; 2—4, 6 — глеки; 5 — миска-покришка; 
7 — фрагмент глиняної обмазки; 8 — макітра; 9 — миска
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костінний. В 5 випадках явно видно сліди 
зрізання виробу з кругу шнуром, які також 
в 4 випадках доповнюються ротаційними 
слідами від пальців (рис. 4: 1). режим випа-
лу важко визначити у 7 випадках. 10 виробів 
були випалені у відновному середовищі, три 
вироби — в окисному середовищі. З останніх 
усі мають поливу: у двох випадках жовто-ко-
ричневу і в одному — темно-зелену (рис. 4: 
3; 5: 1, 6).

із горщиків, у 6 складно визначити режим 
випалу. Два горщики є димленими (рис. 4: 
4). три горщики декоровані опискою (рис. 4: 
1, 2, 5). лише один має поливу всередині, 
вона темно-зеленого кольору (рис. 4: 3). цей 
же виріб декоровано ритуванням та смугою 
рифлення. Всього ритування присутнє у 
4 випадках, рифлення також у 4.

із 8 вінець горщиків п’ять є валикоподібни-
ми (62,5 %), а два — мають валик посередині 
(25 %). лише на одному фрагменті валико-
подібних вінець відсутня виїмка під кришку, 
але натомість вони мають зрівняну верхню 
площину (рис. 4: 5). ще один фрагмент ві-
нець горщика з валикоподібним оформлен-
ням зовнішнього краю і слідами описки на 
плічках було знайдено в культурному шарі 
(рис. 3: 16).

окрім горщиків, у колекції присутні п’ять 
глеків (рис. 5: 2—4, 6). 4 з них є димленими, 
всі вони декоровані лискуванням. один ек-
земпляр має ритований орнамент та смугу 
рифлення на стінках (рис. 5: 4). цей фраг-
мент із ручкою ймовірно належить до того 
самого глека, фрагменти якого зібрані під 
час розвідок 2010 р. (рис. 3: 18). серед знахі-
док присутня придонна частина димленого 
та лискованого ззовні глека. Він має ротацій-
ні сліди зсередини та яскраво виражені сліди 
зрізання з круга. один із глеків випалений у 
окисному середовищі і покритий коричне-
вою поливою, яка на наявному фрагменті 
не повністю покриває внутрішню поверхню 
(рис. 5: 6).

серед зібраних матеріалів також є одна 
чаша. ця посудина подібна за формою до 
сучасної склянки. Вона випалена у окисно-
му середовищі, зсередини покрита коричне-
вою поливою, фрагмент денця має ротацій-
ні сліди та ознаки зрізання шнуром з круга. 
Зовнішня поверхня декорована ритованими 
лініями (рис. 5: 1).

Миска випалена у відновному середови-
щі, має пряме заокруглене вінце, канавки на 
внутрішній поверхні та декорована лиску-
ванням як ззовні, так і зсередини (рис. 5: 9).

Виявлена миска-покришка випалена у від-
новному середовищі. Дно має сліди зрізання 

з круга. З внутрішнього боку дно та стінка 
біля вінця декоровані ритованими лініями. 
Вінця нагадують форму вінець макітер, що є 
досить незвично для покришок (рис. 5: 5).

Макітра є димленою, з темно-сірою по-
верхнею всередині, та сірувато жовтуватим з 
металевим полиском кольором іззовні. Деко-
рована лискуванням на тулубі та ритованим 
орнаментом на вінцях (рис. 5: 8). Дно має слі-
ди зрізання з круга.

Визначення фауністичних матеріалів 
провела археозоолог Аліна Вейбер. Згідно 
результатів визначень репрезентація видів 
тварин виглядає таким чином.

1. Вівця Ovis aries нижня щелепа, доросла 
особина.

2. Вівця, великогомілкова кістка, права, 
дистальна частина, розрублена.

3. Дрх (вівця або коза) Capra vel Ovis фраг-
мент нижньої щелепи з зубами р2—М2, до-
росла особина.

4. Дрх, фрагмент нижньої щелепи з зуба-
ми р2—М1, доросла особина.

5. Дрх, крижовий хребець, фрагмент 
розрублений уздовж, молода особина.

6. Дрх, крижовий хребець, фрагмент 
розрублений уздовж, молода особина.

7. Дрх, крижовий хребець, фрагмент від-
ростка.

8. Дрх, зуб М2 доросла особина.
9. Дрх, ребро, фрагмент.
10. Дрх, лопатка, фрагмент гребеня.
11. Корова Bos taurus, ребро, фрагмент, 

розрублене.
12. Корова, ребро, фрагмент, розрублене.
13. Корова, ребро, фрагмент, розрублене.
три фрагменти не визначено.
також в об’єкті 1 було виявлено один 

фрагмент глиняної обмазки рудого кольо-
ру з білими слідами з одного боку, що може 
бути рештками побілення.

Вироби виявлені у 2010 р., за технологіями 
виготовлення повністю відповідають описа-
ному вище. тип випалу горщика визначити 
складно. Він декорований широкою смугою 
рифлення та опискою на тулубі і вінцях 
(рис. 3: 19). Миска-покришка випалена у від-
новному середовищі. Вона має різко відігнуті 
назовні вінця із канавкою (рис. 3: 17). Макіт-
ра також випалена у відновному середови-
щі, декорована лискуванням та ритованими 
лініями під вінцями ззовні та ритованим ор-
наментом на самих вінцях (рис. 3: 20).

Автори висловлюють щиру вдячність 
провідному інженеру відділу палеонтології 
ннПМ нАн україни Аліні Вейбер за визна-
чення фауністичних матеріалів досліджува-
ного об’єкта.
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Дослідження проводились у 2019—2020 рр. 
в межах території Культурно-археологічного 
центру «Пересопниця». В південній частині 
урочища Пастівник розкрито площу 75,5 м2. 
Мета: уточнення хронологічних рамок та до-
слідження матеріальної культури пам’ятки.

розкоп 17 знаходиться у секторі, виокрем-
леному у 2018 р. траншеєю (рис. 1). Зафік-
совано шість різночасових об’єктів: чотири 
господарські споруди х, хіі—хііі ст., із не-
значною кількістю матеріалу важливого для 
датування. індивідуальні знахідки можна 
розділити за наступними групами.

Вироби із каменю. Два прясла, одне — 
бочковидне, сірого кольору, вершини роз-
членовані заглибленими лініями на чотири 
сектори. Друге — біконічне, рожевого коль-
ору, поверхня густо прикрашена відцент-
рованими заглибленими лініями, які не ма-
ють системи. Подібні вироби знаходять на 
пам’ятках датованих хі—хііі ст.

Вироби із кістки. ручка ножа із розколотої 
кістки, лінзовидна у перетині, у місті фікса-
ції металевої частини проріз в якому видно 
місце для леза і спинки. Глибина заглиблен-
ня для черешка — 2,6 см, п’ятка ромбовид-
на звужується до кінця. Поверхня предмета 
заполірована. оскільки виріб знайдено над 
об’єктом 3, то варто його віднести до періоду 
функціонування даного об’єкта. схожі ви-
роби траплялись під час досліджень у Києві і 
датовані хіі—хііі ст.

Вироби із заліза. ножик черешковий, 
ремісничий, лезо коротке, закінчується пря-
мим зрізом, зріз заточений. у місті переходу 
від леза до черешка конусний перехват. Че-
решок прямокутний у перетині, лезо кли-
новидне, спинка пряма. Аналогічні ножі 
використовувались для підточування дре-
вок у стріл кочовими народами Північного 
Причорномор’я хі—хііі ст. Ключ, основа біля 
вуха округла у перетині, біля борідки пласка, 

О. Войтюк 

ДосліДЖеннЯ В пересопниці 

рис. 1. Пересопниця, ур. Пастівник, плани 
розкопів 2015—2019 рр. 
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розділені на дві частини. Борідка орієнтована 
перпендикулярно до основи. По внутрішній 
стороні борідки хрестовидний розріз. Подіб-
ні вироби знаходили під час досліджень дав-
ньоруських поселень, датовані хі—хііі ст.

цікавими для характеристики поселенсь-
кої структури літописного міста є житлова 
та господарська споруди хіі ст., котрі можна 
віднести до одного комплексу, у якому про-
живала заможна особа.

Об’єкт 1 — чотирикутна у плані спору-
да, кутами орієнтована за сторонами світу, 
заглиблена на 0,5 м у суглинок із прямокут-
ною ямою-льодником (попередньо визначе-
но як об’єкт 6). у заповнені значна кількість 
предметів побуту цілих або фрагментова-
них. умовно можна розділити за наступни-
ми групами.

прикраси для шиї та рук. трапилось три 
намистини: одна — якісно виготовлена, боч-
ковидної форма, із зеленого напівпрозорого 
скла, частково патинована; сильно пошкод-
жена друга — бочковидна, світло-жовтого ко-
льору, виготовлена із матового непрозорого 
скла патинована; третя — біконічна, видовже-
на, вкрита патиною, виготовлена із світло ко-
ричневого бурштину, який має, скоріш за все, 
місцеве походження. цей виріб є унікальним, 
повних аналогій не відомо. Проте прикраси із 
бурштину знайдені під час досліджень літо-
писного Дорогобужа та у торговиці.

Лунниця. Підвіска яка являє собою дванад-
цяти кінцевий хрест із ромбічним перехрес-
тям, включений у трьох-рогу лунницю верх-
нім та боковими раменами (нижнє втрачене). 
на лицевій стороні по зовнішньому та внут-
рішньому краях рельєфний (опуклі крап-
ки) орнамент. По внутрішній стороні три 
пірамідки формовані із псевдозерні. тильна 
сторона гладка. Вушко плоске петельчасте. 
Подібні вироби пов’язують із поширенням 
культу Богородиці на території русі. Вони 

трапляються у об’єктах датованих хіі—хііі ст. 
зафіксованих у Пересопниці, новгороді.

Браслети. один із матового непрозорого 
скла, зруйнований, кручений жовтого коль-
ору, із золотою ниткою. вкритий патиною. 
Подібні вироби трапляються у об’єктах дато-
ваних хіі—хііі ст., знайдені у Дорогобужі, Пе-
ресопниці, Муравиці, Підлісках. Другий сріб-
ний, плетений із трьох дротин, кінці втрачені, 
окиснений. на момент фіксації срібло із якого 
він був виготовлений пройшло складний про-
цес окислення і перетворилось у рогове (AgCl, 
неорганічна бінарна сполука срібла з хлором, 
срібляста сіль хлоридної кислоти. у нормаль-
них умовах має вигляд білого порошку або 
безбарвного кристалу). Подібні вироби знай-
дено під час досліджень у новгороді і датова-
но хі—хііі ст. (седова, 1981, с. 96).

Деталі одягу. Фібула мініатюрна, основа 
закільцьована, лицева сторона прикрашена 
поперечними рельєфними валиками, на діа-
метральних кінцях були вставки із синього 
скла, одна вставка втрачена. язичок округ-
лий у перетині, рухомий (рис. 2: 3). Подібні 
вироби знайдено під час досліджень у нов-
городі і датовано хі—хііі ст.

Ґудзик сферичний, масивний, вушко пе-
тельчасте, добре збережене, частково збе-
реглась позолота, цільнолитий. Досить якіс-
но виготовлений (рис. 2: 5). Подібні вироби 
трапляються знайдені у Дорогобужі, Пере-
сопниці, Муравиці, Підлісках. Інший гудзик, 
основа наближено сферичної форми, із білої 
скляної пасти, вушко масивне, виготовлене із 
округлого у перетині залізного дроту. Подіб-
ні вироби зафіксовано під час досліджень у 
суздальській обл. і датовано хі—хіі ст.

Накладка у вигляді фігурної дужки, сег-
ментна у перетині, було два стержні для 
кріплення, зберігся один (рис. 2: 4). За фор-
мою та стилістикою цей виріб тяжіє до хіі—
хііі ст. побутування.

побутові індивідуальні речі. Кубик граль-
ний, ребра злегка ввігнуті всередину, ком-
бінації які позначають числа нанесені цир-
кульним методом. Заполірований, якісно 
виготовлений, вірогідно, із рогу (рис. 2: 2). 
Подібні вироби трапляються у Києві, Доро-
гобужі, Пересопниці.

Прясло бочковидне, примітивно виготов-
лене, помітні сліди забитостей, рожевого ко-
льору, одна із вершина пошкоджена.

Булла, округла у плані із рваними краями, 
сторона А — погрудне зображення святого 
із німбом без бороди, сторона Б — погрудне 
зображення святого із німбом та бородою, 
канальця деформовані (рис. 2: 1). хоча ви-
ріб знайдено у відвалі, варто віднести його 
до дослідженого об’єкта. обидва предмети 
на даному етапі у процесі атрибуції, проте 
В янін датує подібні вироби хіі—хііі ст.

рис. 2. Пересопниця, ур. Пастівник, індивідуальні 
знахідки із об’єкта 1: 1 — свинцева булла; 2 — кістя-
ний гральний кубик; 3 — кільцевидна фібула; 4 — 
поясна накладка; 5 — ґудзик із сферичною основою 

та слідами позолоти 
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цікавими є також залишки житлової спо-
руди 3. Вона мала чотирикутний у плані кот-
лован, кутами орієнтований за сторонами 
світу. унікальністю споруди є наявність двох 
печей: перша зруйнована і фіксувалась стра-
тиграфічно, була розташована у північному 
куті знаходилась на шарі деревного тліну. 
З’їхала у котлован після того як житло зали-
шили. у фрагментах черені кераміка хіі—
хііі ст. Друга піч зафіксована in situ у захід-
ному куті котловану. у центральній частині 
котловану залишки вогнища (згорілі стебла 
рослин), що дозволяє зробити припущення 
про спеціальний підпал після залишення 
власниками. Про належність обох печей до 
одного хронологічного горизонту свідчать 
фрагменти кераміки, зафіксовані на долівці 
і над деревним тліном, котрі клеються між 
собою.

у північно-західній стінці простежується 
вхід. розміри входу: 3,3 × 2,0 м. у якому чіт-
ко видно три сходинки нижня перед поро-
гом має прямокутне заглиблення глибиною 
0,05 м. що дозволяє припустити наявність 
там дошки у період функціонування спо-
руди. Вихід на поверхню фіксується пер-
пендикулярно напрямку заглиблення входу 
(північний бік). Біля найвищої сходинки у 
західному напрямку виявлено прямокутне 
заглиблення, яке могло бути коморою.

у заповнені об’єкта значна кількість ста-
тусних предметів, котрі можна розділити за 
наступними групами.

Вироби із кольорових металів. Булла, 
еліпсовидна у плані. сторона А — ростове 
зображення святого який у правій руці три-
має скіпетр, зліва від нього напис «Э А Д». 
сторона Б — групове погрудне зображення, 
вірогідно трійця, легенда не читається, ка-
нали для нитки пошкоджені (рис. 3: 2).

Хрестик, дротяний, рамена із сферичними 
завершеннями, вушко масивне петельчасте, 
місцями збереглась позолота. Досить якісно 
виготовлений, одне із рамен злегка дефор-
моване (рис. 3: 6).

Хрестик натільний, рівносторонній, раме-
на короткі, з масивними сферичними завер-
шеннями, вушко масивне округле, отвір пер-
пендикулярний площині хрестика, вкритий 
благородною патиною (рис. 3: 8) подібні ви-
роби датують хі—хіі ст.

Скроневе кільце у півтора оберти, масив-
не, вкрите благородною патиною. Дротина 
масивна, якісно оброблена, округла у пере-
тині (рис. 3: 5), такі вироби трапляються на 
пам’ятках датованих хіі—хііі ст. хоча є при-
таманними для ранніх слов’ян Vііі—іх ст.

Вироби із заліза. Писало, основа округла 
у перетині, лопатка трикутна розширяєть-
ся до краю, одну третю лопатки перекриває 
масивний перехват. Між основою частиною 

і лопаткою потрійний сферичний пере-
хват, основа поступово звужується до краю 
(рис. 3: 1) подібні вироби властиві для еконо-
мічно розвинених населених пунктів хіі— 
хііі ст.

Пінцет, основа пласка у перетині по сере-
дині зігнута у двоє, губки вигнуті сегмент-
но сходяться до краю, біля губок збереглась 
муфта для фіксації (рис. 3: 4).

Виріб у вигляді якірця, із вуха якірця вихо-
дить роздвоєна пластина. основа якірця ок-
ругла у перетині, вірогідно підвіс для зброї 
(рис. 3: 3). Прямих аналогій не зафіксовано, 
але є відомі вироби із подібною системою 
кріплення та технічними характеристика-

рис. 3. Пересопниця, ур. Пастівник, індивідуальні 
знахідки із об’єкта 3: 1 — залізне писало; 2 — свинце-
ва булла; 3 — залізний підвіс для колчана; 4 — заліз-
ний пінцет із зажимом; 5 — бронзове скроневе кільце 
у півтора оберти; 6, 8 — натільні хрестики; 7 — стул-
ка хреста-складня; 9 — ґудзик із залізним вушком та 
скляною основою на якій зберіглась позолота; 10 — 

11 — бронзовий ланцюжок; 12 — ніж черешковий 
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ми, які трапляються у похованнях 
номадів Північного Причорномор’я 
IV—хііі ст.

Ґудзик, основа сферична із на-
півпрозорого жовтого скла, на сто-
роні протилежній вушку ромб із 
сусального золота, вушко дротяне, 
петельчасте із заліза (рис. 3: 9). Ви-
роби подібного типу є у колекціях 
Володимиро-суздальського музею-
заповідника, де вони датовані хі—
хіі ст.

Вироби із глини. Плитка лицю-
вальна, на лицевій стороні, частково 
збереглась жовта полива, на звороті 
збереглось клеймо, коло із трьома 
відростками, які з’єднані між собою 
ламаними лініями.

Іграшка, вершник на конику, голо-
ва хвіст і кінцівки коника втрачені. 
на конику гарно читаються де-
талі збруї, вершник взутий у висо-
кі чобітки, у які заправлені штани, 
ноги у стременах, виріб вкритий 
зеленою ошлакованою поливою. ця 

категорія знахідок трапляється в хіі—хііі ст. 
(Дорогобуж, Київ).

Вироби із каменю. Два прясла виготовлені 
із овруцького шиферу: одне — бочковид-
не, рожевого кольору, на боковій стороні 
хаотичні насічки, заполіроване; друге — бі-
конічне, рожевого кольору, одна зі основ 
пошкоджена.

Вироби із кістки. Гомілкова кістка, віро-
гідно кози, заполірована. В тоншій частині 
виробу наскрізний отвір, вірогідно, підвіс 
для ткацького станка. Пластина, сегментна у 
перетині із двома наскрізними отворами. З 
одного боку сегментний запуск, протилежна 
сторона втрачена. Заполірована, вірогідно, 
човник до ткацького верстату. обидва кіс-
тяні вироби зафіксовані у заповненні житла 
(на деревному тліні), то варто їх віднести до 
періоду його функціонування. у сукупності 
із значною кількістю прясел ці вироби дозво-

рис. 4. Пересопниця, ур. Пастівник, розвал горщика із заповнен-
ня об’єкта 3 

рис. 5. Пересопниця, ур. Пастівник, розвал 
горщика із заповнення об’єкта 3 
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ляють зробити припущення про відношен-
ня господарів до ткацтва.

Мушля рапана, частина завитка втрачена, 
молочного кольору, заполірована, враховую-
чи те, що сюди вона могла потрапити тільки 
із Азії, то варто припустии, що використову-
валась в якості грошової одиниці.

у сукупності аналогії для статусних пред-
метів ми знаходимо у Києві, новгороді, 
суздалі, що дозволяє віднести садибу до 
власності боярина із оточення Андрія Бо-
голюбського (близько 1111 р. — 29 червня 
1174 р.).

спільно із В. тимощуком було зроблено 
реконструкцію дослідженої споруди (рис. 6). 
оскільки у котловані було простежено за-
пуски назовні, то логічним було допустити 
зрубну конструкцію підкліту. Колоди дов-
жиною 4 м діаметром 0,4—0,45 м, після по-
переднього корування, закладено «в обло» 
із випуском назовні 0,15—0,2 м. після чого у 
північно-західній стінці було вирізано вхід.

Після детальної зачистки останця на яко-
му знаходилась піч фіксується серія кілко-
вих ямок по внутрішньому контуру печі. ці 
ямки використано для встановлення нового 
каркасу. Каркас обплівся тонкою лозою, піс-
ля чого був обмазаний глиною із дрібною 
тирсою (для армування конструкції). Можна 
припустити, що нижня камера опалювалась 
«по-чорному».

оскільки вхід знаходиться із південно-за-
хідного боку котловану (сторона із якої най-
частіше учащає дощ), то логічно допустити 
що зверху було дві камери. обшивка входу 
до підкліту була викладена каркасно-стовпо-
вою технологією. Перекриття між світлицею 
та підклітом викладено із обрізної дошки 
товщиною 0,04 м.

так як житло могло належати заможній 
особі, то верхні камери викладено у каркас-
но-стовповій технології. По кутах вертикаль-
но встановлено колоди (діаметром 0,5 м) із 
яких поздовж вибрано четвертину. у ці виб-
ірки закладаються колоди (діаметром 0,2—
0,25 м) зарізані на косину. на п’ятому вінці 
залишено чотирикутні отвори для вікон 
висотою два вінця. як результат внутрішня 
висота кімнати 1,9 м. у північному куті на 
спеціально збитому ящику забутованому 
глиною встановлено піч із димарем (димар 
буде встановлено пізніше.

Дах двосхилий, на крокв’яній основі, вкри-
тий довгими необрізаними дошками почер-
гово накладеним одна на одну.

отже, підкліт розміром 3,8 × 3,8 м, висотою 
1,8 м, із входом висотою 1,5 м, у західному 
куті, зліва від входу, глиняна піч для паління 
по-чорному. До входу веде серпентинний, із 
двома поворотами, східцевий вхід шириною 
1,2—1,4 м і висотою 1,8 м, обшитий каркасно-
стовповим методом. Перекриття між поверха-
ми дощане фіксоване на пів-колодах (діамет-
ром 0,45—0,5 м). наземна споруда, двокамерна, 
розміром 4,0 × 7,5 м, внутрішньою висотою (до 
балок) 1,9 м, виготовлена каркасно-стовповим 
методом. Вікна розміром 0,5 × 0,5 м, два у світ-
лиці, у північно-східній та північно-західній 
стінках. третє у південно-західній стіні сіней. 
у північному куті світлиці глиняна піч із ди-
марем. Двері на бігунах розміром 1,7 × 1,2 м. 
Перекриття стелі відсутнє оскільки нижня 
піч палиться по-чорному. Вихід для диму під 
верхньою частиною причілка. Причілки та 
перегородка між сіньми та світлицею зашиті 
необрізною дошкою в накот. Дах покритий 
необрізною дошкою почергово накладеною 
одна на одну. Димар глинобитний.

рис. 6. Пересопниця, ур. Пастівник, графічне зобра-
ження реконструйованого у 2020 р. об’єкта 3
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За період 2019—2020 рр. було проведено 
дослідження на близько десяти археологіч-
них пам’яток, які перебувають у реєстрі рів-
ненської області.

гоща, урочище Виноград. В літературі 
Гощанське городище вперше згадується на 
поч. хх ст., тоді В. Б. Антонович локалізував 
його в урочищі Виноград, де були помітні 
залишки укріплень.

у післявоєнний період дослідження про-
водить Ю. Кухаренко, який виділив основні 
археологічні культури на ділянці. у 1960-
х рр. П. раппопорт здійснив заміри та крес-
лення обох площадок, вони наведені в його 
монографії. З 2000-х рр. городище періодич-
но обстежували Б. Прищепа та о. Войтюк.

Досліджувана площа знаходиться в межах 
дитинця та посаду, відмежована від решти 
пагорбів ярами. на східній частині посаду 
розміщені приміщення ветеринарній лабо-
раторії. Західна частина посаду та весь дити-
нець задерновані, до 2017 р. використовува-
лись як сільгоспугіддя (рис. 1: 1)

Було проведено розвідки на городищі в 
межах обох площадок. основні дослідження 
проводились на північному краю площадки 
посаду. тут закладено шурф, який довелось 
дорізати з метою повного розкриття виявле-
них об’єктів. як результат, виявлено п’ять 
різночасових об’єктів та одне поховання.

Аналіз матеріалу дозволив виділити на-
ступні культури.

Волино-люблінська культура (енеоліт). Пе-
резентована фрагментами ліпної неорна-
ментованої кераміки із горбкуватою іноді 
підлощеною поверхнею, тісто мучнисте, без 
помітних домішок. Присутня незначна кіль-
кість фрагментів крем’яних знарядь праці 
виготовлених із місцевого кременю (сформо-
ваний у докрейдяний період). Залишки ліп-
ного посуду можна поділити за призначен-
ням на столовий та кухонний. Для кухонної 
кераміки притаманна горбкувата загладжена 
поверхня, у тісті домішка крупних фракцій 
жорстви іноді шамот; для столової — власти-
ва загладжена поверхня цеглистого кольору 
із досить якісним мучнистим керамічним 
тістом. також зафіксовано серію фрагментів 
знарядь на відщепах та пластинах.

До цієї культури варто віднести залишки 
поховання жінки. Кістяк орієнтовано пів-
ніч—південь, покладено у позі ембріона об-
личчям на схід (рис. 1: 3). Зберіглась верхня 
частина. нижні кінцівки винесені за межі 

поховальної ями і складені за спиною на 
рівні грудей. непорушена частина кістяка 
лежить на потужному (до 20 см) шарі попе-
лу. Поховальна яма заглиблена на 0,2 м від 
рівня суглинку. еліпсовидна у плані, видов-
жена по осі північ—південь. стінки плавно 
звужуються до низу. на дні по контуру ями 
серія стовпових виїмок із заокругленим дном 
діаметром 0,1—0,15 м.

Після попереднього антропологічного 
аналізу Ю. Долженка, можна стверджува-
ти, що похована особина була жіночої статі. 
Враховуючи не облітерований стан швів 
ззовні та облітерований з середини, сильну 
стертість зубів (3+ та 4+ балів), а також облі-
терований клиноподібний потиличний син-
хондроз — шов в базилярній частині поти-
личної кістки (Parsbasilaris ossis occipitalis), 
можна визначити, що похована померла у 
30—40 років.

Довгі кістки кінцівок мають невеликі роз-
міри і досить слабкий рельєф м’язів, прик-
метно, що м’язи ніг були розвинуті значно 
менше, ніж м’язи рук, зокрема плечових 
кісток. За розмірами довгих кісток кінцівок, 
було визначено прижиттєвий зріст жінки. 
обчислений за формулами різних авторів, 
він не мусив перевищувати 163 см.

Городоцько-здовбицька культура (доба бронзи). 
Представлена об’єктом 4 це округла у плані 
яма із незначним (до 20 см) підбоєм і плас-
ким дном. у центральній частині на долівці 
зафіксовано великий скол із кременю (міне-
рал вірогідно юрського періоду) та масив-
ний пісковик із значним вмістом залізної 
руди (такі вироби використовуються у якості 
полірувальних каменів при виготовлені со-
кир із каменю чи кременю (перевірено екс-
периментально). у заповненні виявлено не-
значну кількість фрагментів кераміки, вони 
презентовані ліпними стінками із загладже-
ною поверхнею (на кількох помітні відбитки 
шнура) і домішкою жорстви у керамічному 
тісті, трапилося кілька вінець, на зовнішній 
стороні одного паличкові вдавлення. також 
зафіксовано фрагменти виробів із торунсь-
кого кременю.

З огляду на особливості заглиблення вар-
то стверджувати, що це господарська спору-
да носіїв городоцько-здовбицької культури.

у культурному шарі виявлено незначну 
кількість стінок та вінець із горбкуватою 
злегка загладженою поверхнею, іноді трап-
ляється багаторядний відбиток шнура.

О. Войтюк 

ДосліДЖеннЯ укріплень на теренаХ ріВненЩини 
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Могилянська група (доба раннього заліза). у 
культурному шарі виявлено товстостінну 
кераміку столового та кухонного призначен-
ня. Кухонна кераміка із горбкуватою злег-
ка загладженою поверхнею. у керамічному 
тісті домішки крупних фракцій жорстви, 
іноді присутній шамот. Для столової керамі-
ки властива загладжена поверхня, домішка 
така ж, але дрібніша, під валиком нанесений 
«перлинний орнамент».

Зарубинецька культура (пізній римський час). 
В культурному шарі виявлено серію при-
мітивно виготовленої кераміки із злегка за-
гладженою поверхнею. у керамічному тісті 
значна домішка крупних фракцій шамоту. 
сюди відноситься розвал ліпленого горщика 
із вузьким денцем і струнким тулубом, має 
чітко виражені плічка і шийку. Вінце відхи-
лене на зовні. Поверхня горбкувата, у тісті 
значна домішка слюди і кварцу. у сукуп-
ності ці ознаки дозволяють віднести посуди-
ну до пізніх етапів зарубинецької культури 
(рис. 1: 2).

Крім того фіксується значна кількість 
фрагментованих річкових мушель із про-
свердленими отворами, що дозволяє атрибу-
тувати їх як низку намиста.

Період Київської Русі (середньовіччя). Пре-
зентований об’єктом 5. основна частина 
зосереджена під валом, із східного боку фік-
сується вхід із двома потужними стовповими 
ямами, ступінчастими у перетині, по краях. 
Заповнення: сірий пісок із суглинком, ґрунт 
із печиною і матеріалом хіі ст., печина, по-

таш, чорний ґрунт із вугликами, сірий ґрунт 
із матеріалом хі ст.

Котлован споруди чотирикутний кутами 
орієнтований за сторонами світу. у північно-
му куті знаходиться піч. Між піччю та стінка-
ми фіксується рівчак для закладання колод. 
у північному куті запуск для зрубу. Півден-
ний кут із прилягаючими до нього стінками 
фіксується завдяки десятисантиметровому 
перепаду висот. Перед піччю розвали посу-
дин «карнизного типу».

у культурному шарі трапляється значна 
кількість фрагментів кераміки, які можна роз-
ділити на три групи за хронологічним періо-
дом використання. 1. Кераміка виготовлена 
ліпним способом, поверхня підправлена на 
гончарному крузі, у керамічному тісті значна 
домішка крупних кварцитів. це посуд «кур-
ганного типу» типовий для іх—х ст. 2. Ке-
рамічні вироби виготовлені на гончарному 
крузі. це досить якісна тонкостінна кераміка, 
із незначною домішкою дрібного піску у тісті. 
Поверхня іноді вкрита ангобом, профіль вінця 
має зовнішню закраїну, яка нагадує манжет із 
попереднього періоду та внутрішню незначну 
для фіксації кришки. це кераміка «карнизно-
го типу» типова для хі ст. 3. Керамічні вироби 
виготовлені на гончарному крузі. це якісна 
тонкостінна кераміка із незначною домішкою 
дрібного піску у тісті. По внутрішній стороні 
тут присутня округла у перетині закраїна. 
Подібний посуд датований хіі—хііі ст.

новосілки Здолбунівський р-н, урочи-
ще кут. роботи проводились на території 

рис. 1. смт Гоща, ур. Виноград: 1 — план городища (рисунок Б. Прищепи); 2 — розвал посудини іі—IV ст.; 3 — 
кістяк, зафіксований під час досліджень 2019 р. 
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городища в ур. Кут. Шурф 1 закладено на 
помітному підвищенні у центральній час-
тині городища (рис. 2: 1). Шурф розміром 
4,0 × 6,0 м. кутами орієнтований за сторона-
ми світу.

стратиграфічно об’єкт виділяється корич-
невим ґрунтом із вкрапленнями дрібного ка-
міння та кераміки х ст.

об’єкт 1 мав котлован підквадратної фор-
ми контури якого фіксуються на глибині 
1,1 м від рівня сучасної поверхні, заглибле-
ний у передматерик на 0,2—0,25 м, кутами 
орієнтований за сторонами світу (рис. 2: 3). 
стінки плавно звужуються до долівки. Долів-
ка пласка. у центральній частині округла 
трапецієвидна у перетині яма із пласким 
дном. яма заповнена пухким чорним ґрун-
том із вуглинами на заповнені лежав камінь. 
у північному та східному кутах скупчення 
каміння (вапняк) місцевого походження. у 
заповненні фіксується розвал мініатюрного 
горщика «курганного типу» (рис. 2: 2). це 
посудина із широким плавно відігнутим на 
зовні вінцем, манжет по зовнішній стороні 
має згладжені краї. По лицевій стороні по-
чинаючи від шийки закінчуючи придонною 
частиною помітна багаторядна тонка за-
глиблена лінія. По плічках неоднорідний за-
глиблений зиґзаґ. По лицевій стороні денця 
згладжена закраїна. у центральній частині 
денця заглиблене подвійне коло, вірогідно 
клеймо. Поверхня загладжена, із значною 
кількістю порожнин. В тісті домішка квар-
цу та дрібної слюди. на долівці зафіксовано 
черешковий ніж, частина черешка втрачена. 
Черешок прямокутний у перетині. лезо кли-

новидне у перетині, спинка пряма. З одного 
боку до середини довжини леза помітний 
подвійний дол.

новомильськ Здолбунівський р-н, уро-
чище Дівич-гора. Городище розташоване 
на східній окраїні села, на мисоподібному 
виступі на правому березі р. усті (рис. 3: 1). 
Площадки городища підняті над заплавою 
ріки, знаходяться за межами сільської забу-
дови в лісі.

Городище є залишками літописного міс-
та Мильська, яке згадується під 1150 р. Воно 
знаходиться в лісі на північно-східній окраїні 
села, в урочищі «Дівич-гора», на західному 
краю узвишшя, нині вкритого лісом. Мисо-
ва площадка має розміри 160 × 130 м, оточе-
на по периметру валом заввишки 2—4 м із 
східної напільної легкодоступної сторони, 
а з інших сторін висота валу 1—2 м від рів-
ня площадки. З напільної сторони мисова 
площадка захищена двома дугоподібними 
у плані ровами, між якими насипано вал за-
ввишки до 4,0 м. схили мисової площадки 
вище тераси круті, вірогідно, штучно підрі-
зані. сліди давнього в’їзду простежуються із 
південно-західної сторони. Від південного 
кута на північний захід вздовж схилу підні-
мається дорога, яка закінчується біля проїзду 
на площадку, тут вал має розрив. З напільно-
го боку мисову площадку і частину височи-
ни на південь від неї захищають ще три лінії 
оборони, що включають земляні вали і рови. 
ці оборонні лінії перетинають височину від 
північного до південного країв і мають про-
тяжність близько 300 м. Внутрішня лінія обо-
рони складається із валу заввишки до 2,0 м і 

рис. 2. с. новосілки, ур. Кут: 1 — 
план городища (рисунок Б. При-
щепи); 2 — розвал посудини х ст. 
із об. 1; 3 — план об. 1, дослідже-

ного у 2019 р. 
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рову завглибшки 1,5 м. середня лінія оборо-
ни має вигляд двох невисоких паралельних 
валів з ровом між ними. Зовнішня лінія обо-
рони складається з двох паралельних валів і 
двох ровів перед ними. Внутрішній вал має 
висоту до 3,0 м, а рів перед ним завглибшки 
до 2,0 м. Зовнішній вал помітно нижчий, за-
ввишки до 2,0 м, а рів перед ним завглибшки 
до 1,5 м.

Культурний шар на дитинці пошкодже-
ний ямами грабіжників. на дитинці виявле-
но два шари: мідного віку та епохи Київської 
русі.

Під час досліджень, закладено розвідко-
ву траншею у південній частині у місці яке 
найменше постраждало від чорних археоло-
гів, розмір траншеї 5 × 1 м.

на глибині 0,7 м від денної поверхні фік-
суються контури трьох об’єктів накладених 
один на одного. При зачистці яких фіксуєть-
ся, що об. 2 кутами орієнтований по сторо-
нах світу, заповнення крупний камінь і фраг-
менти кераміки х ст. на нього сідає у хі ст. 
житло 1, стінками орієнтоване за сторонами 
світу, у північно-західному куті пічка челюс-
тями орієнтована на північний схід. Вона 
мурована із каменю на глиняному розчині, 
мала каркас із кілків (діаметром 5—6 см), 
розташованих по периметру і у челюстях. В 
заповненні печі кераміка «карнизного типу» 
(рис. 3: 2). у хіі ст. на цей об’єкт сідає спору-
да, контури якої зафіксувати не вдалось, за 
виключенням того місця де вона перетинає 

об. 1, тоді ж (хіі ст.) закладено челюсті печі 
глиною, що дозволило зберегти її повністю 
(зберігся навіть димар) у заповненні об. 3 ке-
раміка хіі—хііі ст. (рис. 3: 3).

Хотин рівненський р-н (рис. 4, 1). хо-
тинське городища потрапляє до науково-
го обігу в кінці хіх ст., коли було згадане в 
«Археологічній карті Волинської губернії». 
обстежували р. якимович (1931) та л. Чи-
каленко (1933). обміри та рисунки робив 
П. раппопорт (1960). Він також прокопав на 
городищі шурф, в якому до глибини 0,8 м 
простежив гумусний ґрунт, насичений кера-
мікою хVіі—хVііі ст.

Повторно обстежували при підготовці 
«Довідника з археології. рівненська область» 
і. свєшніков (1961) і Ю. нікольченко (1976). 
наступний етап припадає на 1986 р. коли 
Б. Прищепа провів обстеження площадки 
городища і прилеглих території.

у 2012 р. М. хомич перевірив культурний 
шар на городищі. В центральній частині 
майданчика було прокопано шурф. тоді 
було знайдено уламки гончарних горщиків 
хіі—хііі ст. і залізні черешкові ножі.

Під час проведення робіт було закладено 
шурф на домінуючій висоті площадки горо-
дища. розміри шурфа 4 × 4 м, кутами орієн-
тований за сторонами світу.

стратиграфія нашарувань від сучасної 
денної поверхні. До 0,4—0,45 м залягає тем-
но-сірий гумусований суглинок, порушений 
оранкою. у ньому присутня значна кількість 

рис. 3. с. новомильськ, ур. Дівич-гора: 1 — план го-
родища (рисунок Б. Прищепи); 2 — розвал посудини 
хі ст. із культурного шару; 3 — план шурфа 1 із до-

слідженими об’єктами
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печини, дрібного каміння та кераміки різних 
періодів. Від 0,45—0,6 м підґрунтя бурого ко-
льору. тут трапляється ліпна кераміка із від-
битками шнура на лицевій поверхні, іноді 
фрагменти із перлинним орнаментом. та-
кож зафіксовано значну кількість крем’яних 
знарядь. З глибини 0,6 м простежено мате-
рик — жовтий лесоподібний суглинок. В ме-
жах шурфу на рівні суглинкового материка 
простежено контури об’єкта.

об’єкт 1 має у плані наближено округлу 
форму. стінки злегка звужуються до дна. 
Дно ступінчасте (північно-західний сектор 
вищий за північно-східний на 0,3 м) плас-
ке. об’єкт майже весь потрапив в шурф за 
винятком північно-західного сектора (дове-
лось зробити підбої по 0,2 м). у заповненні 
об’єкта ліпна кераміка, яка виявилась розва-
лом тюльпаноподібної посудини, вірогідно 
висоцької культури (рис. 4: 3). стінки масив-
ні поверхня загладжена місцями підлощена 
по шийці масивний наліпний канелюр роз-
членований пальцевими вдавленнями. В ке-

рамічному тісті домішка товченого кременю 
та жорстви. у заповненні об’єкта також ви-
явлено серію з п’яти еліпсоподібних виробів 
виготовлених із глини з домішкою дрібних 
товчених кісток. ці вироби знаходились у 
північно-західному секторі у перемішку із 
деревним попелом та кістками. Можуть но-
сити сакральний характер.

над об’єктом зафіксовано розвал посуди-
ни із тонкими залощеними стінками під ва-
ликом перинний орнамент під яким тонкий 
наліпний канелюр розчленований нігтеви-
ми вдавленнями (рис. 4: 2). В тісті домішка 
крупних фракцій товченого кременю.

індивідуальні знахідки виявлені при за-
чистці над об’єктом. 1. Виріб виготовлений 
із обточеного рогу оленя із слідами сильних 
забоїв на гострій та тильній частинах. Подіб-
ні вироби слугували у якості зубил при ви-
готовлені крем’яних пластин на відщепах у 
період бронзи та раннього заліза. 2. Глиняне 
біконічне прясло незначних розмірів, тро-
хи асиметричне, із горбкуватою загладже-
ною поверхнею, у керамічному тісті просте-
жується значна домішка крупних фракцій 
шамоту (рис. 3: 2). 3. циліндричний виріб, 
виготовлений із обпиляного рогу оленя, на 
площинах основи сліди забитостей, міг ви-
користовуватись у якості підставки для про-
колювання отворів у шкірі під час шевського 
процесу (рис. 3: 3).

у культурному шарі зафіксовано різноча-
совий матеріал.

Доба бронзи. незначна кількість стінок та 
вінець із горбкуватою злегка загладженою 
поверхнею іноді трапляється багаторядний 

рис. 4. с. хотин, ур. Кашкет: 1 — план городища (ри-
сунок Б. Прищепи); 2 — розвал посудини і тис. до 

н. е.; 3 — план об. 1, дослідженого у 2020 р.
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тонкий відбиток шнура. на деяких фраг-
ментах помітні композиції із паличкових 
вдавлень та розчоси.

Доба раннього заліза. це кераміка із горбку-
ватою загладженою іноді підлощеною по-
верхнею. По краю вінець трапляються паль-
цеві вдавлення іноді «перлини». трапилась 
кількість стінок із храпуватою поверхнею. у 
керамічному тісті домішка товченого креме-
ню, крупних фракцій жорстви іноді шамот.

Раннє середньовіччя (лука-райковецька куль-
тура). це масивна примітивно виготовлена 
кераміка із злегка загладженою поверхнею 
іноді орнаментована багаторядною неод-
норідною хвилею. у керамічному тісті не-
значна домішка крупних фракцій шамоту 
та блискітки слюди.

Середньовіччя (Давня Русь). Масив уламків 
кераміки можна розділити на дві групи за 
періодом функціонування. Перша — гон-
чарна кераміка, в тісті значна домішка круп-
них кварцитів. це посуд «курганного типу» 
типовий для іх—х ст. Друга — досить якісна 

гончарна кераміка, з незначною домішкою 
дрібного піску у тісті. Поверхня іноді вкри-
та ангобом, профіль вінця має зовнішню за-
країну яка нагадує манжет із попереднього 
періоду та внутрішній незначний закрайок 
для фіксації кришки. це кераміка «карниз-
ного типу» типова для хі ст.

Пізнє середньовіччя (Литовсько-польська де-
ржава). Керамічні вироби презентовані сіро- 
та світло-глиняною керамікою виготовленою 
на швидкообертовому гончарному крузі. 
Вінця із масивним зовнішнім манжетом із 
згладженими краями, по внутрішній стороні 
простежується чіткий ровик для кришки. 
це тонкостінна кераміка із домішкою піску 
у керамічному тісті типова для XV—XVі ст. 
побутування.

також серед матеріалів трапляються фраг-
менти та цілі вироби із кременю, це пласти-
ни чи відщепи із помітним ретушуванням 
кромки. Подібні вироби є специфічними як 
для доби бронзи так і для доби раннього за-
ліза.

роботи проводились в центральній крипті 
костелу Благовіщення Пресвятої Діви Марії 
римсько-католицької церкви луцької дієцезії 
у смт Клевань рівненського р-ну (свідоцтво 
про державну реєстрацію серія А01 № 451422 
від 06.05.2011). у 15 ст. Юрій Чарторийсь-
кий заснувава у Клевані дерев’яний костел 
св. станіслава єпископа і свого покровителя 
св. Юрія і св. Анни. В 1630 р. на його місці 
збудований мурований храм, який освятили 
у 1637 р. Клеванський костел був родинною 
усипальницею Чарторийських. у 1747 р., 
внаслідок пожежі, костел був пошкоджений. 
Коштом княжни ізабелли храм відновлений. 
Під кінець дев’ятнадцятого століття костел 
почав занепадати.

Археологічні дослідження проводились 
в одній із крипт костелу, яка мала ознаки 
пошкоджень (зруйнована вимостка підло-
ги, будівельне сміття лежало у перемішку із 
людськими і тваринними кістками). релігій-
на громада не могла самотужки провести 
впорядкування, тому для цього було залуче-
но археологів та антропологів.

розміри крипти 1 римо-католицького 
Благовіщенського костелу с. Клевань 6,0 × 
9,15 м, висота від склепіння до підлоги 4,61 м 
(рис. 1); вона кутами орієнтована за сторо-
нами світу. До входу в крипту ведуть сходи, 
облицьовані деревом (протрухле). у проти-
лежній від входу частині зафіксовано «пре-
стол» — пошкоджений і оштукатурений. 
Під бічними стінами розміщено приступки 
завширшки 0,45 м. стінки й приступки ош-
тукатурено цементним розчином, нанесе-
ним сюди під час останнього ремонту (згідно 
з паспортом пам’ятки: «За час свого існування 
будівля костелу реставрувалась в 1747, 1830, 
1901 роках. Консерваційні роботи проводились в 
сімдесятих роках двадцятого століття».

серед будівельного сміття (фари до мо-
тоциклів, гумове взуття, пляшки з-під пива) 
знайдено фрагменти сіро- та білоглиняної 
кераміки — столової та кухонної. на увагу 
заслуговують.

• розвал мореного сіро-глиняного глека. 
По зовнішній стороні вінця — масивний ва-
лик, декорований нігтьовими вдавленнями. 

О. Войтюк, Ю. Долженко 

роботи у крипті 1 римо-католицького 
благоВіЩенського костелу селиЩа клеВань 



Рівненська область

ISSN: 2709-8222 (print), 2709-8230 (online) 254	 Археологічні дослідження в Україні 2020 р.

тулуб прикрашено лощеною неоднорідною 
«сіткою». Поверхня горбкувата, в кераміч-
ному тісті є домішка великих зернят кварцу 
(рис. 2).

• розвал сіроглиняної крилатої тарілки з 
високим бортиком, на денці є зовнішня за-
країна. Виготовлена досить високоякісно: 
тісто мучнисте з незначною домішкою дріб-
ного піску (рис. 3).

• Фрагмент вінця сіро-глиняної кришки-
миски. Вінце коротке з внутрішньою закраї-
ною для фіксації на посудині. Виготовлена 
досить високоякісно: тісто мучнисте з не-
значною домішкою дрібного піску.

• також знайдено фрагменти тонкос-
тінного сіроглиняного кухонного посуду: 
глеків, сковорідки та горщиків із внутрішнь-
ою закраїною в місці переходу від шийки до 
тулуба (рис. 4: 1—4).

Подібний посуд знаходять при досліджен-
ні історично населених міст, і його варто да-
тувати XVII—XVIII ст.

З індивідуальної керамопластики слід 
виділити біло-глиняну люльку. Вінце її чаш-
ки втрачено, в придонній частині є 10-пе-
люсткова розетка, на дні — глухий піддон, 
край втулки для мундштука розширений, 
під вінцем втулки для мундштука є подвій-
ний поясок, помітний ливарний шов (рис. 4: 
6). Подібні вироби було знайдено під час 
досліджень у м. Київ (в урочищі Гончарі-
Кожум’яки) та на полі Берестецької битви й 
датовано XVII—XVIII ст.

також у будівельному смітті знайдено 
фрагменти скляного посуду, виготовленого 

рис. 1. План римсько-католицького Благовіщенсько-
го костелу у с. Клевань із позначенням крипт: копія із 
Паспорта об’єкта культурної спадщини «Костел Бла-

говіщеня Богородиці» в смт Клевань 

рис. 2. розвал сіро-глиняного горщика із засипки 
крипти 1 Благовіщенського костелу в смт Клевань 

рис. 3. розвал сіро-глиняної тарілки із засипки крип-
ти 1 Благовіщенського костелу в смт Клевань 

рис. 4. Фрагменти керамічних виробів із засипки 
крипти 1 Благовіщенського костелу в смт Клевань 
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гутним способом із практично непрозорого 
патинованого скла, сюди належать денця 
бокалів і розвал вазочки чи склянки, подібні 
вироби знаходять при дослідженні історич-
но населених міст, і їх варто датувати XVII—
XVIII ст.

Під час досліджень зафіксовано, що в під-
лозі крипти прокопано дві грабіжницькі 
ями неправильної форми розмірами 0,6 × 
0,7 і 0,7 × 1,0 м. Викиди супіску розсипано 
по території крипти, окрім того, серед буді-
вельного сміття виявлено тваринні кістки та 
значну кількість людських.

Про пограбування поховань свідчать 
знахідки виробів із чорного та кольорових 
металів. сюди належать знахідки декоратив-
них бронзових цвяшків із напівсферичною, 
іноді золоченою, шапкою і тонким чоти-
рикутним у перетині стержнем. Виділяєть-
ся знахідка натільного хрестика, що має 
двоє перехресть, нижнє рамено закінчуєть-
ся розтрубом, лицьова сторона має виїмки 
для вставки дерева, на звороті — напис «SS.
CRVX.CHVKENSIS» (рис. 5).

із заліза, окрім значної кількості цвяхів 
виділяється знахідка взуттєвої підкови з вер-
тикально орієнтованою основою, подібні 
вироби знайдено під час досліджень на Полі 
Берестецької Битви й датовано XVі—XVIі ст.

Про руйнацію поховання може свідчити 
й знахідка стрічки, плетеної з золотої нитки. 

Подібні речі могли перебувати в домовині 
заможної людини, можна припустити, що 
одного з князівської родини Чарторийсь-
ких.

Після винесення будівельного сміття 
й ґрунту відкрито залишки підлоги, що 
зберіглася тільки в привівтарній частині. 
Підлогу було вистелено широкоформат-
ною цеглою-пальчаткою (розміри: 6,5—7,0 × 
21,5—22,0 × 29,0—30,5 см), покладеною на 

рис. 7. Чоловічий череп 40—50 років із поховання 1 
усипальниці 1 смт Клевань

рис. 5. натільний хрестик із засипки крипти 1 Благо-
віщенського костелу в смт Клевань рис. 6. План крипти 1 Благовіщенського костелу в 

смт Клевань, із позначенням поховань 
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розчин (пісок із великими фракціями опоки) 
такий тип розчину схожий на «цем’янковий» 
(побутував у період Київської русі). Після 
розчистки підлоги виявлено низку западин, 
котрі атрибутовано як могильні ями. така 
ситуація зумовила потребу вибрати похо-
вання для подальшого перепоховання.

В результаті досліджень зафіксовано 18 
непоруйнованих поховань на глибині 0,8—
1,2 м від рівня підлоги (рис. 6).

Дамо коротку краніологічну характерис-
тику окремим похованням: Череп 1 з уси-
пальниц 1 доброї збереженості, з нижньою 
щелепою, яка фрагментована. Має жовто-
коричневий колір (рис. 7). Форма черепної 
коробки наближається до бірзоїдної. рельєф 
надперенісся та надбрівних дуг помірний, 
потиличний горб розвинений слабо (1 бал). 
соскоподібні відростки великих розмірів 
(3 бали). Черепні шви зсередини облітеро-
вані, а ззовні заросли на окремих ділянках. 
Зношеність зубів відповідає 4—5 балам. 
особливістю є кругла форма орбіт, що не-
притаманно чоловікам. також візуально від-
значено високу форму орбіт. За морфоло-
гією тазових кісток та черепа виявлено, що 
поховання належало чоловікові, який помер 
у 40—50 років.

Поздовжній діаметр помірний, попереч-
ний — дуже великий, за індексом череп 
брахікранний (84,6). Вушна висота помірна 
(113,2), а висотний діаметр черепної коробки 
великих розмірів. Горизонтальна окружність 
через точку офріон дуже велика за світови-
ми стандартами. Довжина основи черепа й 
ширина потилиці дуже великі. лобна кістка 
дуже широка як у фронтальній, так і в дор-
сальній частині.

обличчя за абсолютними розмірами ши-
роке (141 мм) та високе, за верхньолицьовим 
покажчиком (53,9) — помірно широке (ме-
зен). Профілювання обличчя низьке як на 
верхньому, так і на середньому рівні. орбіти 
помірної ширини й великої висоти, індекс 
(85,7) указує, що вони високі в цілому (гіп-
сіконхія). ніс високий та помірної ширини. 
Відносна ширина носа (44,7 мм) вказує на те, 
що він вузький (лепторинія). нижній край 
грушоподібного отвору має форму переднь-
оносових ямок (fossa). симотичний індекс ве-
ликий (57,1), перенісся характеризується як 
високе. Дакріальний покажчик дуже вели-
кий, що вказує на високе перенісся загалом. 
Кут випинання носа до рівня профілю об-
личчя великий (32,0°). носовий шип розви-
нутий сильно (5 балів). Глибина іклової ямки 
дуже велика.

Етнічна краніоскопія. надорбітний отвір 
(Foramina supraorbitalе) на чоловічому чере-
пі відсутній ліворуч, а праворуч він є. Під-
небінний поперечний шов праворуч зафік-

совано як варіант (IIIар), ліворуч — як (IIIа). 
Задньовиличний шов (ЗВШ) відсутній з обох 
боків, як і клиноподібний верхньощелепний 
шов. Підорбітний візерунок праворуч вияв-
лено як форма II, ліворуч — як I. у нижній 
частині лямбдоподібного шва (Ossa wormii 
suturae lamdoideae — L3) є вормієва кісточка 
праворуч.

Краніофенетика. із 37 краніофенетичних 
ознак на чоловічому черепі з цього похован-
ня було зафіксовано 10 фенів.

• Norma Facialis: під орбітою з обох боків 
по одному отвору (foramina infraorbitale 
accessorium), що є нормою.

• Norma Lateralis: на вилиці з правої сторо-
ни зафіксований виступ, з лівої пряма фор-
ма — spina processus frontalis ossis zygomatici.

• Norma Occipitalis: є соскоподібні отвори 
на соскоподібній кістці праворуч та вздовж 
по шву ліворуч (foramen mastoideum), малих 
розмірів. З правого боку виявлено вставні 
кісточки в районі L2 та L3 (ossa wormii suturae 
lamdoideae).

• Norma basilaris: з обох сторін є задньо-
виростковий отвір (Canalis condylaris). Форма 
поперечного піднебінного шва sutura palatina 
transversa — увігнута.

Череп 8 з усипальниці 1 доброї збереженості, 
з нижньою щелепою. Має жовто-коричневий 
колір. Форма черепної коробки наближаєть-
ся до сфеноїдної. рельєф надперенісся та 
надбрівних дуг виразний (3 та 2 бали), поти-
личний горб розвинений добре (2—3 бали). 
соскоподібні відростки великих розмірів 
(2,5 бали). Черепні шви облітеровані зсере-
дини, а ззовні заросли на окремих ділянках. 
Зношеність зубів відповідає 4—5 балам. За 
морфологією тазових кісток та черепа ви-
явлено, що поховання належало чоловікові, 
який помер у 35—45 років.

Поздовжній діаметр великий, попереч-
ний — дуже великий, за індексом череп 
брахікранний (82,3). Висотний діаметр че-
репної коробки великих розмірів. Вушна ви-
сота дуже велика (123,1). Горизонтальна ок-
ружність через точку офріон дуже велика за 
світовими стандартами. Довжина основи че-
репа й ширина потилиці дуже великі. лобна 
кістка дуже широка і у фронтальній частині, 
і в дорсальній.

обличчя за абсолютними розмірами ши-
роке (138,0 мм) та помірно високе, за верх-
ньолицьовим покажчиком (52,9) — помірно 
широке (мезен). Профілювання обличчя 
різке як на верхньому рівні, так і на серед-
ньому. орбіти широкі, помірної висоти, ін-
декс (79,1) указує, що вони помірно високі в 
цілому (мезоконхія). ніс високий і вузький. 
Відносна ширина носа (43,1 мм) вказує на те, 
що він вузький (лепторинія). нижній край 
грушоподібного отвору має гостру фор-
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му (anthrop). симотичний індекс помірний 
(36,4), перенісся характеризується як помір-
но високе. Дакріальний покажчик дуже ве-
ликий. Кут випинання носа до рівня профі-
лю обличчя великий (33,0°). носовий шип 
розвинутий слабо (3 бали). Глибина іклової 
ямки велика.

Етнічна краніоскопія. надорбітний отвір на 
чоловічому черепі відсутній з обох сторін. 

Піднебінний поперечний шов з обох боків 
зафіксований як європеоїдний варіант (IIIа). 
Задньовиличного шва (ЗВШ) немає з обох 
боків. Клиноподібний верхньощелепний 
шов є з двох боків (європеоїдна ознака). Пі-
дорбітний візерунок з обох боків виявлений 
як форма IіI. В нижній частині лямбдоподіб-
ного шва (Ossa Wormii suturae lamdoideae — L3) 
немає вормієвої кісточки з обох боків.

на замовлення управління 
культури і туризму виконко-
му рівненської міськради спів-
робітники ДП «нДц “оАсу”» 
іА нАн україни спільно із рів-
ненським обласним краєзнав-
чим музеєм дослідили терени 
Басівкутського городища (м. рів-
не, вул. Марусі Чурай). Була за-
кладена траншея з дорізками 
для повного розкриття об’єктів.

До наукового обігу пам’ятка 
введена в кінці хіх ст. Її згадує 
В. Б. Антонович в «Археологіч-
ній карті Волинської губернії». 
К. М. Мельник досліджувала 
курганні поховання, що зна-
ходились поблизу укріплення. 
у 1960 р. Басівкутське городи-
ще обстежив П. о. раппопорт, 
знахідки з культурного шару 
він датував хі—хііі ст.

П’ять польових сезонів (1997—
2001 рр.) на городищі працювала 
експедиція рівненського інсти-
туту слов’янознавства Київсь-
кого славістичного універси-
тету, рівненського державного 
гуманітарного університету та 
рівненського краєзнавчого му-
зею під керівництвом Б. А. При-
щепи. Було досліджено 600 м2 
на північному краю і в півден-
но-західній частині укріплення 
(рис. 1: а). Було виявлено залиш-
ки наземних житлових та госпо-
дарських споруд, господарські 
ями, ділянку із похованнями, 
здійсненими за християнським 
обрядом. у північній частині 

О. Войтюк, Б. Прищепа 

ДосліДЖеннЯ басіВкутського гороДиЩа 

рис. 1. План Басівкутського городища: а — розкопи 1997—2001 рр.; 
б — розкоп 2020 р.; в — заглиблення на місці давнього колодязя; г — 

сучасні будівлі 
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укріплення зафіксовано залишки дерев’яних 
конструкцій у насипі валу. отримані ма-
теріали дозволили датувати городище хі—
хіі ст. Поряд із укріпленням було виявлено 
велике поселення х—хііі ст. у сукупності ці 
матеріали дозволили визначити городище 
як адміністративно-господарський центр 
невеликої округи у середній течії р. устя.

Пам’ятка розташована у південно-захід-
ній частині міста, на території колишнього 
с. Басів Кут, на лівому березі р. усті (нині на 
березі Басівкутського водосховища). серед-
ньовічне укріплення збудоване на стрілці 
мису заввишки 7—9 м, з трьох сторін було 
оточене важкопрохідними заболоченими 
низинами та заплавою ріки, а з напільної 
(південної) сторони відокремлене від про-
довження височини дугоподібним у плані 
ровом завширшки 15 м. рів у давнину був за-
глиблений до рівня заплави, але на сьогодні 
частково заораний.

Підвищення, на якому знаходиться горо-
дище, має яйцеподібну в плані форму, з усіх 
сторін обмежене крутими схилами та зем-
ляним валом. Внутрішній розмір городища 
105 × 30—45 м, площа 0,45 га. оборонний 
вал найнижчий з північної сторони (висота 
1,0—1,2 м), а найвищий з південної (до 2,5 м). 
Південна і східна ділянки валу пошкоджені 
військовими окопами 1918—1919 рр. Пло-
щадка городища має природне пониження 
до північного краю, тут помітна округла 
западина діаметром 10 м і завглибшки 1 м 
(рис. 1: в). Вірогідно, це сліди давнього коло-
дязя чи цистерни для води.

розкоп 2020 р. мав площу 43,5 м2 (рис. 1: 
б). Під час проведення робіт для вивчення 
стратиграфії культурних нашарувань було 
закладено траншею розмірами 1 × 14 м, з 
дорізками для повного відкриття об’єктів. 
траншея довшими сторонами орієнтована з 
південного сходу на північний захід (азимут 
293°).

За нульовий репер взято рівень гребня 
південного краю валу біля розриву, котрий 
визначений дослідниками, як давній в’їзд 
до укріплення. Південний кут траншеї зна-
ходився за 6,6 м від репера. Денна поверхня 
траншеї знаходилась на відмітках 0,1—0,2 м 
від репера. При прокопуванні зафіксовано, 
що у ближчих до валу квадратах на глибині 
0,15 м від рівня сучасної денної поверхні за-
лягає шар суглинку завтовшки до 0,17 м, він 
поступово виклинюється на північний за-
хід. Під суглинком простежено перетлілий 
дерен. очевидно, цей шар суглинку сфор-
мувався під час влаштування окопу вздовж 
валу.

До глибини 0,35—0,4 м від сучасної денної 
поверхні залягає дерен і пухкий ґрунт сіро-
го кольору із значною кількістю тонких ко-
ренів. В ньому присутня незначна кількість 
фрагментів кераміки х—хіі ст. на глибині 
0,4—0,45 м ґрунт стає сіро-коричневим, у 
ньому трапляються вкраплення шматочків 
вапняку, кераміка, вироби із чорного мета-
лу. З глибини 0,65—0,75 м фіксувалися чоти-
ри заглиблені об’єкти: житло-напівземлян-
ка 2 і господарські ями 1, 3, 4 (рис. 2). об’єкти 
опущені у щільний коричневий суглинок 
(рис. 3: д). Материк біля житла 2 досягнуто 
на глибині 1,3—1,4 м, це світло-коричневий 
суглинок (рис. 3: е).

житло 2 мало чотирикутний у плані кот-
лован, орієнтований кутами за сторонами 
світу, його розміри на рівні виявлення 3,12 × 
3,35 м, глибина 0,8—0,9 м. стінки котловану 
звужувалися до низу, тому він значно мен-
ший на рівні долівки (2,8 × 3,1 м). Долівка 
горизонтальна, мала незначне пониження у 
центральній частині. у північному куті кот-
ловану на площі 1,6 × 1,4 м виявлено завал 
печі-кам’янки заввишки до 0,4 м. Піч була 
складено із великих шматків перепаленого 
вапняку та пісковику, черінь, влаштований 
на рівні материкової долівки. це міцно випа-

рис. 2. План розкопу 2020 р. на Басів-
кутському городищі з позначеними 

об’єктами 
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лена ділянка материкового суглинку, оваль-
на у плані, розмірами 0,56 × 0,75 м, довгою 
віссю орієнтована з південного-заходу на 
північний схід (рис. 3: 3). найбільш імовірно, 
що челюстями піч була орієнтована на пів-
денний захід. на це вказує і простежений на 
долівці від черіня вздовж північно-західної 
стіни котловану тонкий прошарок вуглин та 
попелу (рис. 3: в).

За пічкою біля північно-східної стінки 
котловану виявлено яму 2/3 в якій стояв 

гончарний горщик (рис. 4: 1). яма округла у 
плані, діаметром 0,35 м, конічна у перетині, 
завглибшки 0,17 м. Біля південно-західної 
стінки знаходилась овальна у плані яма 2/1 
розмірами 0,4—0,22 м і в центральній час-
тині котловану відкрито овальну яму 2/2 
розмірами 0,33 × 0,22 м. Глибини цих ям від-
повідно 0,27 м і 0,25 м.

Заповнення котловану житла 2 складалося 
із темно-коричневого ґрунту, в ньому трапи-
лися поодинокі уламки гончарних горщи-
ків. Більше кераміки зібрано серед каміння 
в завалі печі. один горщик вдалося склеїти 
повністю (рис. 4: 2), інші представлені улам-
ками (рис. 4: 4—6). там же знайдено верхню 
частину посудини із вертикальними він-
цями (рис. 4: 3). Більшість горщиків мали 
значно відігнуті назовні манжетоподібні 

рис. 3. План ділянки розкопу на Басів-
кутському городищі і стратиграфічний 
профіль перетину об’єктів: а — каміння; 
б — міцно випалений суглинок; в — попіл 
і вугілля; г — розвал горщика; д — корич-
невий гумусований суглинок; е — світло-

коричневий суглинок 
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вінця, на плічках і тулубі прикрашені гори-
зонтальними заглибленими лініями. у гор-
щика із ями за піччю шийка і плічка вкриті 
зубчастим штампом, в іншого горщика на 
шийці нанесено хвилясту лінію, а посудина з 
вертикальними вінцями вкрита двома гори-
зонтальними рядами овальних і V-подібних 
заглиблень на плічках і багаторядними сму-
гами заглиблених ліній на тулубі. З інших 
знахідок відзначимо заготовку знаряддя із 
оленячого рогу, виявлену поблизу ями 2/3.

При зачистці плями заповнення житла 2 
на рівні його виявлення було знайдено роз-
вал горщика (рис. 3: г; 4: 7) і уламки інших 
горщиків з манжетоподібними вінцями. там 
же трапилися пізніші вінця із внутрішньою 
закраїною. Керамічні матеріали з житла 2 
дозволяють датувати його другою полови-
ною х ст.

яму 1 виявлено за 6 м на схід від житла 2, 
на глибині 0,5 м від рівня сучасної денної по-
верхні (1,1 м від репера). Вона була округла 

у плані, але внаслідок руйнування верхньо-
го краю стінок, на рівні виявлення контури 
були неправильними, розміри заглиблення 
досягали 1,7 × 1,9 м. Добре збережена гор-
ловина знаходилась на 0,3 м нижче рівня 
виявлення, її діаметр 1,4 м. основний об’єм 
ями бочкоподібний у перетині, діаметр 
найбільшого розширення — 1,6 м, діаметр 
дна — 0,7 м, глибина від рівня виявлення 
1,8 м. Заповнення ями складав сірий ґрунт із 
перетлілою органікою, трапилися також ка-
міння та уламки гончарних горщиків із ман-
жетоподібними вінцями. Вірогідно, яму 1 
використовували в період функціонування 
житла 2 і її також можна датувати другою 
половиною х ст.

Господарські ями 3 і 4 були частково зруй-
новані під час влаштування північного кута 
котловану житла 2. Їх контури простежені 
з відмітки 0,7 м від репера. у заповненні 
обох об’єктів знахідок не виявлено, однак 
планіграфічні та стратиграфічні спосте-

рис. 4. Гончарні горщики із котловану житла 2 на Басів-
кутському городищі: 1—6 — із завалу печі-кам’янки; 7 — 
із шару на рівні виявлення заглибленої частини будівлі 
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реження дозволили зробити висновок, що 
яма 4 раніша за яму 3. Краще збережена 
яма 3 округла у плані, її розміри у верхній 
частині 1,55 × 1,45 м, глибина 2,25 м від рів-
ня виявлення, діаметр дна 0,7 м. Глибина 
ями 4 — 1,1 м. За своїми параметрами яма 4 
відповідає формі ранньослов’янських зер-
нових ям, вірогідно, вона репрезентує етап 
заселення цієї території слов’янами до побу-
дови житла 2.

у культурному шарі найчисельнішою 
групою знахідок є уламки глиняних гон-
чарних посудин. За профілюванням 
вінець вони відносяться до різних 
варіантів. найранішими є горщики 
із вінцями простими відхиленими 
назовні (рис. 5: 1, 2) і манжетоподіб-
ними (рис. 5: 3—13). Вони складають 
близько 20 % усієї кількості вінець 
горщиків, датовані від іх до початку 
хі ст. Дещо менше (близько 15 %) ві-
нець складнопрофільованих «карни-
зоподібних» (рис. 5: 14—24), які були 
поширені в хі ст. 24 % вінець мають 
трикутну внутрішню закраїну (рис. 5: 
25—29), ще більше (34 %) вінець із 
округлою внутрішньою закраїною 
(рис. 5: 30—34). такі вінця датують від 
кінця хі до хііі ст.

основну групу індивідуальних 
знахідок складають вироби із заліза, 
це знаряддя праці, побутові вироби, 
предмети озброєння та спорядження 
воїна-дружинника.

Два краще збережені ножі череш-
кові, лезо клиновидне з прямою спин-
кою (рис. 6: 3, 4). наральник масив-
ний, має широку клиновидну лопать 
і втулку із загнутими бортами (рис. 6: 

1). Довжина виробу 17 см, максимальна ши-
рина втулки 10,5 см. По робочому краю кор-
пусу він мав наварені пластини, але одна з 
них втрачена. Проте, як свідчать сліди спра-
цьованості, використовувався і після полом-
ки. За класифікацією Ю. о. Краснова, на-
ральник належить до типу іV В і. Від серпа 
збереглася частина леза із загнутим кінцем 
завдовжки 14,8 см, у середній частині воно 
пряме, по верхній стороні має рівчак.

озброєння представлено черешковими 
наконечниками стріл. Перший наконечник 

рис. 6. Залізні вироби із культурного шару на Басівкутському городищі: 1 — наральник; 2 — серп; 3, 4 — ножі 
черешкові; 5, 6 — наконечники стріл; 7 — острога

рис. 5. основні варіанти профілів вінець гончарних горщиків 
із культурного шару на Басівкутському городищі 
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(рис. 6: 5) ромбовидний, із розширенням у 
верхній половині довжини пера, з прями-
ми сторонами і плічками. Загальна довжина 
6,1 см, розміри пера 3,7 × 1,0 см. Вироби цього 
типу були поширені з Vііі до хііі ст. на всій 
території східної європи. Другий (рис. 6: 6) 
великий ромбоподібної форми (перо 6,0 × 
2,5 см, довжина 9,7 см), з випуклими сторона-
ми та ввігнутими плічками, найбільше роз-
ширення у нижній третині пера, черешок 
короткий округлий у перетині. наконечник 
належить до гньоздовського типу (тип 41 за 
А. Ф. Мєдвєдєвим), такі вироби були поши-
рені з Vііі—іх ст. до середини хі ст.

Вперше на городищі знайдено острогу 
(рис. 6: 7), у неї шип і дужка лежать в одній 
горизонтальній площині, шип сигароподіб-
ний, дещо притуплений, із перехватом біля 

дужки. Дужка на кінцях має чотирикутні 
розширення з двома отворами для кріплен-
ня. на території Київської русі подібні ост-
роги використовувалися найбільше в хі—
хіі ст.

Проведені дослідження дали нові матеріа-
ли для вивчення ранніх етапів розвитку 
Басівкутського городища. Вперше відкриті 
об’єкти (житло 2 і господарська яма 1), які 
свідчать про заселення стрілки мису вже в 
другій половині х ст. Знахідки з культурного 
шару підтвердили попередні висновки про 
поступальний розвиток укріпленого посе-
лення в хі—хіі ст., його тісний зв’язок із сіль-
ськогосподарською округою і присутність 
серед жителів людей високого соціального 
стану, очевидно, представників князівської 
адміністрації.

наприкінці 2019 р. рівненська експедиція 
(спільний проєкт рівненського обласного 
краєзнавчого музею та ДП «нДц “оАсу”» 
іА нАн україни (керівник о. П. Войтюк) до-
слідила ділянку надзаплавної тераси лівого 
берега р. устя (східний берег Басівкутсько-
го водосховища) у південній частині м. рів-
не (рис. 1). Дослідження носили рятівний 
характер, оскільки ділянка відводилася під 
забудову. розкоп площею 0,616 га орієнто-
ваний довгими сторонами за лінією півден-
ний захід—північний схід. на момент про-
ведення розкопок, орний шар було частково 
знівельовано або вивезено забудовниками. 
Дослідження відбувалися в умовах важких 
погодних умов наприкінці 2019 р., тому оп-
рацювання виявлених матеріалів тривало 
протягом 2020 р.

Загалом виявлено 25 об’єктів у заповненні 
яких виявлено численні, подекуди неорди-
нарні знахідки. стислий опис об’єктів наво-
диться нижче.

Об’єкт 1. Котлован будівлі чотирикут-
ний у плані, розмірами 3,5 × 3,5 м, заглиб-
лений у материк на 0,1—0,2 м, орієнтова-
ний кутами за сторонами світу. Дві стіни 
котловану рівні, а дві інші (північно-східна 
і південно-західна) дугоподібні, увігнуті до 
середини. у центральній частині будівлі на 

ділянці розмірами 1,5 × 2,0 м долівка пони-
жена, міцно утрамбована. По кутах та посе-
редині довжини стін (за виключенням пів-
денно-західної) знаходилися стовпові ями, 
вони округлі у плані, діаметром 0,3—0,35 м, 
у розрізі циліндричні, завглибшки 0,12—
0,3 м. лише дві ями (7, 8), розташовані по-
ряд на середині довжини північно-східної 
стіни мали менший діаметр, відповідно 0,25  
і 0,2 м.

у північному куті котловану відкрито 
рештки зруйнованої печі-кам’янки. тут на 
площі 1,5 × 2,0 м простежено завал каміння 
потужністю до 0,3 м. Він складався із дріб-
них уламків перепаленого піщанистого 
вапняку, до 10—12 см у перетині, а також 
включав розвали глиняних посудин. серед 
каміння не виявлено шматків перепаленої 
глини, очевидно, що піч була складена на- 
сухо.

Під завалом каміння на рівні долівки зна-
ходився черінь — міцно випалена ділян-
ка материкового суглинку. Вона округла в 
плані, цеглистого кольору, діаметром 0,4 м, 
не підмазана глиною. на черені простеже-
но прошарок попелу з вуглинами. Челюс-
тями піч була орієнтована на південний 
захід. на це вказують випалена зона долів-
ки розмірами 0,4 × 0,6 м і розміщення ямок 

О. Войтюк, Б. Прищепа, С. Теліженко 

рЯтіВні ДосліДЖеннЯ на багатоШароВому 	
поселенні ріВне плЯЖ 1а 
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від дерев’яного каркасу печі. Вони оточу-
ють черінь двома концентричними колами. 
Внутрішнє коло з п’яти ямок розташоване 
по контуру череня. За 0,2—0,25 м від нього 
знаходились дев’ять ямок зовнішнього кола. 
у розрізі більшість ямок конічні, завглибш-
ки 0,1—0,2 м, діаметром 0,08—0,15 м. Відріз-
няється формою і більшим діаметром (0,2 м) 
лише ямка 13, вона циліндрична у розрізі, 
завглибшки 0,18 м. Вірогідно, тут стояв ма-
сивний стовп. ці ямки дозволяють визначи-
ти розміри печі — 0,7 × 0,9 м.

Об’єкт 2. яма округлої у плані форми, діа-
метром 2 м, зафіксована у південно-східній 
частині площі досліджень. стінки ями зву-
жуються до плоского дна овальної у плані 
форми. його розміри 0,5 × 0,42 м. яма впу-

щена в лес з горизонту темно-сірого пухкого 
ґрунту на глибину до 1,1 м. Загальна кіль-
кість знахідок, виявлених під час обстеження 
об’єкта становить 88 одиниць, з яких лише 
59 мають археологічну цінність. Знахідки 
відбиралися за літологічними горизонта-
ми і представлені здебільшого виробами з 
кременю та фрагментами ліпного посуду. 
В керамічному комплексі зафіксований по-
суд городоцько-здовбицької, стжижівської 
та тшинецько-комарівської культур епохи 
бронзи. Кременевий комплекс відноситься 
до доби бронзи і представлений здебільшого 
відходами виробництва та поодинокими зна-
ряддями на відщепах. Виключенням є прок-
симальна частина пластини з білатеральною 
притупляючою та напівстрімкою дорсаль-

рис. 2. рівне пляж 1а: 1 — об’єкт 10, фрагмент ручки кубка городоцько-здовбицької 
культури; 2 — об’єкт 15, фрагмент вінця посудини лінійно-стрічкової кераміки; 3 — 
об’єкт 15, глиняна посудина епохи бронзи; 4 — об’єкт 16А, посудина тшинецько-ко-

марівської культури; 5 — об’єкт 14, пряжка
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ною ретушшю та слідами використання в 
якості серпа. Даний виріб, скоріше за все, 
пов’язується з епохою енеоліту.

Об’єкт 3. яма овальної форми розмірами 
0,67 × 0,5 м та завглибшки до 0,18 м, зафік-
сована в південно-східній частині площі 
досліджень, довгими сторонами орієнтова-
на по лінії південний захід-північний схід. 
яма плоскодонна, з невеликим підбоєм та 
сходинкою в центральній частині, впущена 
в лес з нижньої частини шару темно-сірого 
ґрунту. Заповнення складається з темно-
сірого ґрунту, у якому виявлено шість арте-
фактів (кременеві відщепи та стінки ліпного 
посуду). Всі знахідки пов’язуються з епохою 
бронзи, зокрема з городоцько-здовбицькою 
культурою.

Об’єкт 4. овальний у плані, витягнутий 
по лінії північ—південь із поступовим пони-
женням у південному напрямку, розміром 
4,0 × 5,5 м, заповнений світло-коричневим 
ґрунтом, у якому трапляються дрібні іноді 
окатані уламки ліпної кераміки. трапилось 
також вінце конічної миски із якісно за-
гладженою поверхнею і мучнистим тістом. 
Крім того наявні кілька фрагментів посу-
дин із відбитками шнура по зовнішній по- 
верхні.

Об’єкт 5. неправильної підпрямокутної 
в плані форми розмірами 1,38 × 1,08 м та 
завглибшки до 0,15 м., зафіксований в пів-
денно-східній частині площі досліджень. 
Довгими сторонами орієнтований по лінії 
північний захід—південний схід. стінки 
об’єкта напівположисті, переходять у пласке 
дно. яму впущено в лес з нижньої частини 
темно-сірого ґрунту. В заповненні об’єкта, 
яке складається з темно-сірого ґрунту, вияв-
лено 17 артефактів, чотири з яких (кераміка) 
належать до культури лінійно-стрічкової 
кераміки. Заслуговують на увагу фрагмен-
ти ліпної миски з ретельно загладженими 
сторонами, та плоскодонної кухонної посу-
дини епохи неоліту. решта знахідок, серед 
яких кременеві вироби, фрагменти ліпного 
посуду, уламки печини, кістка тварини та 
стулка прісноводного молюску, належать 
до епохи бронзи (городоцько-здовбицька  
культура).

Об’єкт 6. Представляє собою вузьку сму-
гу кременевих уламків, видовжену майже 
по лінії північ—південь на довжину до 9 м. 
об’єкт зафіксований в шарі темно-коричне-
вого коричневого відносно-щільного ґрун-
ту. Поміж крупними уламками кременю, 
які подекуди розташовувалися компактно, 
виявлено численний різночасовий матеріал 
загальною кількістю 241 одиниць. у хро-
нологічному плані артефакти належать до 
епохи неоліту (культура лінійно-стрічкової 
кераміки), енеоліту (волино-люблинська та 

трипільська культури), епохи бронзи (го-
родоцько-здовбицька, середньодніпровсь-
ка та тшинецько-комарівська культури), 
раннього середньовіччя (черняхівська?). на 
увагу заслуговує пластинка підпрямокутної 
форми, яку виготовлено з ікла, із зубцями 
по краю та двома наскрізними отворами діа-
метром 0,2 см. імовірніше, цю знахідку слід 
пов’язувати з городоцько-здовбицькою куль-
турою епохи бронзи.

Об’єкт 7. овальна у плані яма, розмірами 
1,29 × 1,02 м та завглибшки до 0,17 м, орієн-
тована довгими сторонами по лінії схід—за-
хід, виявлена у південній частині площі 
дослідження. яму впущено в лес з нижньої 
частини шару темно-коричневого ґрунту. 
стінки об’єкта положисті, дно пласке. у за-
повненні, яке складалося із світло-сірого 
ґрунту, виявлено 13 артефактів, які належать 
городоцько-здовбицькій культурі епохи  
бронзи.

Об’єкт 8. округла у плані яма діаметром 
1,5 м та завглибшки до 0,68 м, виявлена у пів-
денно-західній частині площі дослідження. 
у перетині об’єкт має форму усіченого ко-
нусу, з напівстрімкими стінками, які перехо-
дять у пласке дно. яму впущено в лес з ниж-
ньої частини темно-коричневого ґрунту. у 
заповненні об’єкта, яке складалося з темно-
сірого відносно пухкого ґрунту, виявлено 
22 артефакти. П’ять знахідок відноситься до 
культури лінійно-стрічкової кераміки епо-
хи неоліту, решту слід пов’язувати з епохою 
бронзи.

Об’єкт 9. Знаходиться в південно-західній 
частині площі дослідження, у 1 м на північ-
ний схід від об’єкта 8. В плані овальної фор-
ми, видовжений на 1,75 м по лінії схід—захід. 
яму впущено в лес з нижньої частини темно-
сірого ґрунту на глибину до 0,25 м, стінки 
похилі, дно пласке. Заповнення складається 
з двох літологічних шарів: перевідкладеного 
сіро-коричневого ґрунту (верхня частина за-
повнення) та сірого ґрунту (нижня частина). 
З даним об’єктом пов’язується 14 знахідок, 
представлених виробами з кременю та фраг-
ментами стінок ліпного посуду. Всі артефак-
ти відносяться до епохи бронзи (городоць-
ко-здовбицька та тшинецько-комарівської 
культури).

у західну частину об’єкта 9 впущено ок-
руглу ямку (об’єкт 9а) діаметром 0,48 м та за-
вглибшки 0,23, яка за формою нагадує усіче-
ний конус. Заповнення об’єкта складається з 
темно-сірого ґрунту, знахідки відсутні.

Об’єкт 10. округла в плані ямка діаметром 
0,5 м та завглибшки 0,3 м, зафіксована у схід-
ній частині площі дослідження. ямку впуще-
но в лес з нижньої частини темно-коричнево-
го ґрунту. у перетині форма об’єкта нагадує 
усічений конус. Під час зачистки верхньої 



Рівненська область

ISSN: 2709-8222 (print), 2709-8230 (online) 265	 Археологічні дослідження в Україні 2020 р.

частини об’єкта, виявлені 25 артефактів, се-
ред яких домінують матеріали городоцько-
здовбицької культури епохи бронзи. Поо-
диноко також представлені артефакти, що 
належать до культури лінійно-стрічкової ке-
раміки епохи неоліту. В заповненні об’єкта 
знайдено 8 артефактів, серед яких слід вио-
кремити фрагмент вінця неолітичної посу-
дини, а також уламок ручки сіроглиняного 
ліпного кубка городоцько-здовбицької куль-
тури, орнаментованого відбитками шнуро-
вого штампу (рис. 2: 1).

Об’єкт 11. Зафіксований у 1,38 м на північ 
від об’єкта 10 — округла в плані ямка діамет-
ром 0,28 м та завглибшки 0,2 м. у перетині 
об’єкт має форму усіченого конусу, стінки 
напівстрімкі, дно плоске. у верхній частині 
заповнення ями виявлено 9 артефактів, які 
відносяться до неоліту та епохи бронзи. 
найбільш цікавою знахідкою слід вважа-
ти преформу підтрикутного вістря з виїм-
кою в основі. цю знахідку слід пов’язувати 
з епохою бронзи. В нижній частині запов-
нення об’єкта виявлено лише відщеп та 

фрагмент стінки ліпної посудини епохи  
неоліту.

Об’єкт 12. овальна в плані плоскодонна 
яма розмірами 0,89 × 0,72 м та завглибшки 
до 0,32 м, орієнтована довгими сторонами по 
лінії захід — південний захід—схід — північ-
ний схід, розташовується у південно-східній 
частині площі дослідження. яму впущено у 
лес з нижньої частини шару темно-корич-
невого ґрунту. у перетині об’єкт має форму 
усіченого конусу, одна сторона ями майже 
вертикальна, протилежна більш положиста. 
В заповненні ями, яке складається з темно-
сірого ґрунту, виявлено лише кременевий 
вторинний відщеп.

Об’єкт 13. яма округлої у плані форми 
діаметром 0,9—0,92 м та завглибшки 0,35 м, 
розташовується у південно-західній частині 
площі дослідження. яму впущено в лес з 
нижньої частини шару темно-коричневого 
ґрунту. у перетині об’єкт має форму усіче-
ного конусу, стінки ями напівстрімкі, пере-
ходять у плоске дно. у заповненні ями, яке 
складалося із світло-сірого ґрунту, виявлено 

рис. 1. рівне пляж 1а, генеральний план ділянки дослідження: а — неоліт; 
б — доба бронзи; в — раннє середньовіччя; г — шурфи та ями (хх ст.); д — 

об’єкт 4, залишки давньої промивини
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15 артефактів що належали до епохи брон-
зи (стжижівська та тшинецько-комарівська 
культури).

Об’єкт 14. яма неправильної в плані фор-
ми видовжених пропорцій та розмірами 4 × 
2,6 м та завглибшки до 0,4 м, розташовується 
у південно-західній частині площі дослід-
ження. яму впущено в лес з нижньої частини 
темно-коричневого ґрунту. стінки об’єкта 
напівстрімкі, дно рівне. у заповненні вияв-
лено 57 артефактів які належать до культу-
ри лінійно-стрічкової кераміки (фрагменти 
ліпного посуду та вироби з кременю) та, пе-
реважно, городоцько-здовбицької культури 
епохи бронзи. Привертають увагу два ви-
роби з кістки / рогу — заготовка ковзана з 
гомілкової кістки тварини та пасова пряжка 
підтрапецієподібної форми із закругленими 
краями (рис. 2: 5). В вузькій частині щитка 
просвердлено два наскрізних круглих от-
вори діаметром 0,3 см. Зовнішня поверхня 
щитка ретельно зашліфована. До внутріш-
ньої поверхні щитка кріпиться гачок, роз-
ташований перпендикулярно довжині щит-
ка. останню знахідку логічно пов’язувати 
з колом пам’яток бабинсько-стижівсько-
го часу, проте інших артефактів згаданої 
культури не представлено, тому питання 
щодо приналежності пряжки залишається  
відкритим.

Об’єкт 15. овальна в плані яма розмірами 
1,1 × 1 м та завглибшки до 0,5 м, розташо-
вується в південно-західній частині площі 
дослідження. Довгими сторонами орієнто-
вана по лінії північ-північний схід південь 
південний-захід. яму впущено в лес з шару 
темно-сірого ґрунту. у перетині об’єкт має 
форму усіченого конусу, стінки напівстрім-
кі, дно рівне. Простежено два літологічні 
рівні заповнення об’єкта. Артефакти, які 
були виявлені у заповненні, є різночасови-
ми. З культурою лінійно-стрічкової кера-
міки епохи неоліту пов’язується фрагмент 
вінця напівсферичної кухонної посудини, 
орнаментованої діагонально прокреслени-
ми лініями та рельєфним наліпом (рис. 2: 2). 
у придонній частині об’єкта виявлено арте-
факти епохи бронзи: ліпна бежевоглиняна 
плоскодонна чарка заввишки 3,4 см (рис. 2: 
3), прясельце, виготовлене зі стінки ліпної 
посудини та проколка на трубчастій кістці 
тварини.

Об’єкт 16. найбільший з досліджених 
об’єктів — котлован овальної форми, довги-
ми сторонами орієнтований майже по лінії 
схід—захід, завдовжки 9,4 м і завширшки 
1,9 м (у вузькій частині) та 3,4 м (у широкій 
частині), ймовірно, виник за часи перебу-
вання населення городоцько-здовбицької 
культури. споруду впущено у лес на глиби-
ну до 0,75 м. З початком існування об’єкта 

(котловану), ймовірно, слід пов’язувати та-
кож об’єкти 16В і 16Д. Дата виникнення цих 
двох об’єктів та самого котловану потребує 
на додаткові дослідження. Після того як кот-
лован не використовувався протягом три-
валого часу, заповнився ґрунтом та мав зні-
вельований вигляд, в його східній частині, 
вже в часи заселення тшинецько-комарівсь-
кими племенами, були вириті об’єкти 16Б 
і 16А. наземне вогнище (об’єкт 16Г) також 
могло функціонувати в часи виникнення 
об’єктів 16Б та 16А. таким чином, об’єкт 16 
складається з 5 різночасових об’єктів, один з 
яких наземне вогнище.

Поблизу північно-східної частини об’єкта 
зафіксовано скупчення кременевих виробів 
(об’єкт 20). Під час горизонтальної зачистки 
поверхні поблизу об’єкта 16 були виявлені 
фрагмент біфасіального знаряддя, відщеп з 
полірованої сокири зі слідами переоформ-
лення та утилізації, два відщепи, один з яких 
з вентральною притупляючою ретушшю 
по краю та фрагмент стінки ліпної посуди-
ни без орнаменту. Всі артефакти датуються 
епохою бронзи.

Об’єкт 16А. яма майже округлої форми 
1,65 × 1,55 м, розташовується у північно-
східній частині об’єкта 16, майже впритул 
до об’єкта 16Б. Глибина об’єкта до 1,13 м, 
а заповнення складається з 4 літологічних 
горизонтів. Північна частина споруди має 
стрімкий борт, який різко звужується тро-
хи нижче середньої частини. Борт південної 
частини ями напівстрімкий і у середній час-
тині різко переходить у положисту широку 
сходинку, яка далі становиться напівстрім-
кою та опускається до плоского та похи-
лого денця. на дні ями, було облаштоване 
вогнище розмірами приблизно 1,1 × 0,9 м 
та потужністю до 0,1 м. Загальна кількість 
артефактів, пов’язується з нижньою части-
ною об’єкта і становить 26 одиниць (не вра-
ховуючи численної кількості стулок прісно-
водних молюсків Unio). на увагу викликає 
розвал коричневоглиняного плоскодонного 
горщика тшинецько-комарівської культури 
зі слабо вираженою шийкою та високими 
плічками, орнаментований прокресленим 
геометричним орнаментом (рис. 2: 4). Ке-
рамічна маса посудини містить домішки 
дрібної жорстви та часточок блискучого  
мінералу.

Об’єкт 16Б. яма підовальної форми з роз-
мірами по верхньому контуру 3,05 × 3,6 і 2,3 × 
2,42 м по нижньому краю розташовується у 
східній частині об’єкта 16. Глибина об’єкта 
до 1,35 м, а заповнення складається з 5 літо-
логічних горизонтів. Борти споруди стрім-
кі та напівстрімкі, звужуються до середньої 
частини, а ближче до дна розширяються, в 
результаті чого у північній, східній та пів-



Рівненська область

ISSN: 2709-8222 (print), 2709-8230 (online) 267	 Археологічні дослідження в Україні 2020 р.

денно-східній частинах об’єкта утворився 
підбій. на дні ями, було облаштоване вог-
нище розмірами 0,65 × 0,85 м та потужністю 
до 0,08 м. Артефакти, виявлені в місці роз-
ташування вогнища мають ознаки термо-
обробки. Більшість знахідок, виявлених під 
час дослідження об’єкта, пов’язана з шаром 
світло-коричневого ґрунту (шар 2) та шаром 
сірого ґрунту (шар 5), в якому також місти-
лася велика кількість стулок прісноводних 
молюсків Unio.

Об’єкт 16В. яма овальної форми розміра-
ми 1,2 × 2,1 м та завглибшки до 0,75 м, орієн-
тована по лінії схід—захід, розташовується в 
західній частині котловану. стінки об’єкта 
напівстрімкі, подекуди переходять у стрімкі. 
Заповнення споруди складалося з темно-ко-
ричневого ґрунту. Артефактів у заповненні 
не виявлено.

Об’єкт 17. овальна в плані яма розмірами 
3,4 × 1,4 м та завглибшки до 0,23 м, розташо-
вується у центральній частині площі дослід-
ження. Довгими сторонами об’єкт орієнто-
ваний по лінії схід—захід. В заповненні, яке 
складається з темно-коричневого ґрунту, 
виявлено 144 знахідки. основну частину ар-
тефактів становлять кременеві відходи тех-
нологічного процесу та вироби з вторинною 
обробкою, а також фрагменти ліпного посу-
ду, більшість з яких відноситься до городо-
цько-здовбицької культури епохи бронзи. 
Поодиноко представлені фрагменти ліпно-
го посуду культури лінійно-стрічкової кера-
міки епохи неоліту.

Об’єкт 18. яма у плані неправильної фор-
ми розмірами 3,1 × 2 м та завглибшки до 
0,8 м, розташовується у західній частині 
площі дослідження. яму впущено в лес з 
нижньої частини шару темно-коричнево-
го ґрунту. одна стінка ями є положистою, а 
протилежна відносно стрімка (по лінії А—В 
та с—D), дно рівне. у заповненні ями, яке 
складається з темно-коричневого ґрунту, 
виявлено 79 різночасових артефактів, біль-
шість з яких відноситься до епохи бронзи 
(городоцько-здовбицька та стжижівська 
культури). З цією епохою пов’язуються такі 
неординарні знахідки як молоточкоподібна 
(?) булавка-підвіска з рогу тварини із загос-
треним стержнем та діжкоподібна намисти-
на з максимальним розширенням в середній 
частині, яка виготовлена з кістки тварини. 
решта знахідок відноситься до культури 
лінійно-стрічкової кераміки, або їх культур-
но-хронологічна приналежність залишаєть-
ся невстановленою.

Об’єкт 19. Підовальна у плані яма роз-
мірами 2,6 × 2,2 м та завглибшки до 0,43 м, 
орієнтована довгими сторонами по лінії 
північ—південь, розташовується в західній 
частині площі дослідження, майже впритул 

до об’єкта 18 — об’єкти розділені перемич-
кою завширшки до 0,23 м. одна стінка ями 
є напівстрімка, протилежна більш положис-
та (по лінії А—В). Заповнення об’єкта скла-
дається з темно-коричневого ґрунту. Загаль-
на кількість знахідок, виявлених у верхній 
частині заповнення становить 221 екземп-
лярів, ще 63 знахідки пов’язуються з нижнім 
рівнем заповнення. Кількісно превалюють 
матеріали епохи бронзи (городоцько-здов-
бицька та тшинецько-комарівська культу-
ри). епоха неоліту (лінійно-стрічкова куль-
тура) представлена фрагментами ліпного 
посуду, в т. ч. орнаментованого рельєфними 
наліпами, а також поодинокими виробами з  
кременю.

Об’єкт 20 — наземне скупчення креме-
невих артефактів. зафіксовано в шарі тем-
но-коричневого ґрунту. Загальна кількість 
знахідок становить 1382 екземплярів, з яких 
1338 відноситься до кременевого комплексу. 
об’єкт являє собою майстерню епохи брон-
зи з первинної обробки кременевої сиро- 
вини.

Об’єкт 21. овальна у плані яма, розміра-
ми 2,5 × 1,4 м, впущена в лес на глибину до 
0,12 м, орієнтована довгими сторонами по 
лінії південний-захід-північний схід, розта-
шовується у західній частині площі дослід-
ження. стінки ями положисті, дно пласке. 
Заповнення — темно-коричневий ґрунт, в 
якому виявлено 333 артефактів, з яких 17 кіс-
ток тварин, а все інше відходи виробництва 
та кременеві вироби з вторинною обробкою. 
З огляду на типологію окремих виробів, весь 
комплекс можна поділити на дві хронологіч-
ні групи — неолітичну та епохи бронзи при 
превалюванні останніх.

Об’єкт 22. скупчення виробів з кременю. 
локалізується чотирма квадратами, проте 
значна частина зруйнована будівельника-
ми. В кременевому комплексі абсолютно 
домінують відщепи, загальна кількість яких 
становить 1096 екземплярів або 88,9 %. най-
більше налічується відщепів з розмірами від 
2 до 3 см, при цьому, слід зауважити, що вто-
ринних відщепів значно більше, ніж первин-
них. слід звернути увагу також на відщепи з 
шліфованого знаряддя. Дорсальна поверхня 
цих відщепів зберігає сліди шліфування. З 
огляду на характер знахідок, можна зроби-
ти припущення, що даний об’єкт являється 
майстернею з розщеплення кременевої си-
ровини. Час функціонування майстерні слід 
обмежити епохою бронзи.

Об’єкт 23. яма овальної у плані форми 
розмірами 1,98 × 1,8 м, впущена з шару тем-
но-коричневого ґрунту в лес на глибину до 
0,7 м, розташовується в західній частині пло-
щі дослідження. Довгими сторонами яма 
орієнтована по лінії північний захід-півден-
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ний схід. у перетині об’єкт має форма усі-
ченого конусу, стінки ями напівстрімкі, дно 
пласке. на дні зафіксовано фрагменти де-
структурованої печини вірогідно вогнища, 
на поверхні якого знаходилися фрагменти 
посуду празької культури.

у результаті дослідження об’єкта виявле-
но 118 артефактів, які датуються досить ши-
роко — від епохи неоліту до раннього серед-
ньовіччя (Празька культура).

Об’єкт 24. Підовальна в плані яма розміра-
ми 3,2 × 2,7 м, впущена в лес на глибину до 
0,67 м, орієнтована довгими сторонами по 
лінії північний захід-південний схід та роз-
ташовується у північно-західній частині 
площі дослідження. стінки ями напівстрім-
кі, дно пласке, по центру об’єкта простеже-
но сходинку заввишки 0,07 см. Даний об’єкт 
є єдиним неолітичним об’єктом, виявленим 
в результаті досліджень (котлован об’єкта 16 
під питанням). у верхній частині об’єкта 
зафіксовано пізніші матеріали (вироби з 
кременю), що є наслідком антропогенного 
впливу та фактору біотурбації. В нижній 
частині об’єкта виявлено щільне скупчення 
фрагментів неолітичного посуду та виробів 
з кременю. Аналіз керамічного комплек-
су дозволяє віднести його до ранньої (до-
нотної) фази культури лінійно-стрічкової  
кераміки.

Об’єкт 25. яма овальної в плані форми, 
розмірами 2,8 × 2,2 м, впущена в лес з шару 
темно-коричневого ґрунту на глибину до 
1,3 м, орієнтована довгими сторонами по 
лінії південний захід—північний схід та 
розташовується в західній частині площі до-
слідження. Верхня частина об’єкта воронко-
подібна, звужується до низу. В центральній 
частині яма має найвужчу ширину і посту-
пово розширюється до плоского дна, яке в 
плані має круглу форму і виступає за верхні 
контури ями (підбій).

у заповненні об’єкта виявлено 287 арте-
фактів, які рівномірно розосереджувалися по 
всій товщі. Їх відбір здійснювався згідно роз-
ташування у літологічному шарі. найбільше 
артефактів виявлено у шарі 3 — 166 одиниць. 
у хронологічному плані знахідки неоднорід-
ні, здебільшого представляють епоху брон-

зи (городоцько-здовбицька, стжижівська та 
тшинецько-комарівська). решта матеріалів 
пов’язана з культурою лінійно-стрічкової ке-
раміки епохи неоліту.

таким чином, проведені на поселені 
Пляж 1А дослідження, надали важливі дані 
про етапи заселення середньої течії р. устя. 
Загалом виявлено 24 різночасових об’єкти 
господарського та житлового призначення 
(об’єкт 4 виявився засипаним ще у добу брон-
зи тальвегом тимчасового водотоку, який 
впадав до русла р. устя), серед яких об’єкт 24 
було споруджено в добу неоліту, у період 
освоєння Волинської височини племенами 
носіїв культури лінійно-стрічкової кераміки. 
епоха енеоліту представлена лише поодино-
кими виробами з кременю та фрагментами 
керамічного посуду, які належать до воли-
но-люблінської, маліцької та трипільської 
(етап с іі) культур. По собі енеолітичне на-
селення не залишило поглиблених об’єктів, 
а якщо наземні споруди та існували, то вони 
були знівельовані внаслідок масштабних пе-
репланувань місцевості, які відбувалися за 
доби бронзи. саме у добу бронзи з’являються 
більшість з виявлених об’єктів, які мали гос-
подарське призначення. До городоцько-
здовбицької культури належать об’єкти 3, 
5—7, 10, 15, 16В—16Д, 17, 18, 22, 25. об’єкти 8 
і 14 слід пов’язувати з бабинсько-стжижовсь-
ким часом. До тшинецько-комарівської куль-
тури зараховано об’єкти 2, 9, 13, 16А, 16Б, 19. 
Культурну приналежність об’єктів 11, 12, 20 і 
21 не встановлено, хоча їх приналежність до 
епохи бронзи не викликає сумнівів.

В епоху раннього середньовіччя (празька 
культура) було споруджено об’єкти 1 і 23.

З огляду на те, що практично у кожному 
об’єкті були виявлені матеріали донотної 
фази культури лінійно-стрічкової кераміки, 
не виключено, що вся досліджена ділянка 
була частиною великого неолітичного по-
селення, культурний шар та об’єкти якого 
були знищені в наслідку пізніх переплану-
вань, особливо в добу бронзи. Попередні до-
слідження, що проводили поруч експедиції 
В. К. Пясецького та Б. А. Прищепи, підтвер-
джують припущення про існування тут не-
олітичного поселення.
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Багатошарове поселення в урочищі ос-
трів Дубовець досліджувалося протягом 
2018—2019 рр. роботи проводилися Міжре-
гіональною громадською науковою організа-
цією «Дубенський археологічний осередок» 
спільно з Державним історико-культурним 
заповідником м. Дубна за підтримки Ду-
бенської міської ради. на розкопках прохо-
дила археологічну практику група студентів 
першого курсу ну «острозька академія». 
Після двох попередніх сезонів на площі за-
кладених розкопів недослідженими залиши-
лися окремі ділянки, які були законсервовані 
і досліджені у 2020 р.

у розкопі 2 з відкритої в 2019 р. площі 248,5 м2 
досліджено законсервованих 65 м2. Було до-
тримано той самий принцип фіксації глибин 
залягання знахідок та об’єктів відносно сітки 
метрових квадратів з присвоєнням кожному 
числового позначення від 1 до 100 в межах ару 
(рис. 1). Фіксація глибини відбувалася віднос-
но денної поверхні південно-східного кута 
розкопу 2, який прийнято за умовний 0 (абсо-
лютна висота — 195,85 м) як R2.

у межах дослідженої площі виявлено п’ять 
об’єктів. на основі датування матеріальних 
комплексів об’єкти розподілено на декілька 
хронологічних груп. Група і — об’єкти кін-
ця XVI — середини XVII ст.; група іі — друга 
половина XVII — початок хіх ст.; група ііі — 
друга половина XVII — початок XVIII ст. ок-
ремі об’єкти віднесено до спільних груп і та іі.

Об’єкт 43. Контури об’єкта локалізовані 
на глибині 0,9 м у вигляді витягнутої плями 
з округлими контурами. розміри по рівню 
виявлення складали 1,9 × 1 м. розріз пока-
зав, що об’єкт мав форму ями з плавно ок-
руглим дном і був заглиблений на 0,34 м від 
рівня фіксації (рис. 3: 1). Заповнення містило 
значні включення вугілля та у меншій мірі 
суглинку і дрібної цегли. у заповненні знай-
дено фрагменти керамічних виробів, які за 
морфологічними та декоративними рисами 
характерні для першої половини XVII ст.

Об’єкт 76. Зафіксований поблизу півден-
но-західного кута поховання 53. Мав вигляд 
видовженої ямки, розміром 0,4 × 0,6 м і гли-
биною від рівня виявлення 0,2 м (рис. 3: 5). у 
заповненні знаходилась цеглина без пальце-
вих вдавлень.

Об’єкти 78—80 були відкриті в межах квад-
ратів 86—88 і 96—98 в арі 6. З них об’єкт 80 
був зафіксований на глибині 1 м. Вище цієї 

глибини його перекривав культурний шар 
часу існування монастиря. на рівні вияв-
лення об’єкт мав вигляд округлої витягну-
тої плями, східний край якої потоншувався, 
розмірами 0,68 × 0,95 м. у перетині об’єкт 
являв собою яму з нерівними сторонами і 
округлим дном, завглибшки 0,8 м (рис. 3: 2). 
В заповненні виявлено фрагменти кераміки 
періоду існування монастиря.

об’єкти 78 і 79 були зафіксовані на гли-
бині 1,3 м. Вони мали форму близьку до пря-
мокутника з округлими кутами. розміри на 
рівні виявлення складали: об’єкт 78 — 0,4 × 
0,4 м; об’єкт 79 — 0,45 × 0,45 м. Їхня збере-
жена глибина становила відповідно 0,12 та 
0,16 м (рис. 3: 3, 4). В заповненні обох об’єктів 
виявлено фрагменти посуду, які характерні 
для першої половини XVII ст.

на дослідженій площі було виявлено 
11 поховань пов’язаних із світським кладо-
вищем, більша частина території якого була 
відкрита в 2019 р. стосовно розмірів світсько-
го кладовища на острові Дубовець потрібно 
відмітити наступне спостереження. Для пе-
резахоронення досліджених останків побли-
зу встановленого в 2018 р. пам’ятного знаку 
було викопано поховальну яму, яку позна-
чено як шурф 3. його розміри — 1,8 × 1,2 м. 
тут на глибині 1,5 м було виявлено три похо-
вання. таким чином можна зробити припу-
щення, що поховання, виявленні у розкопі 2, 
продовжуються в західному напрямку, свід-
ченням чого є відкриті рештки у шурфі 3.

Продовжено дослідження об’єкта 2, роз-
початі в 2018 р. розкрито і розширено за-
консервовану ділянку в західній частині 
залягання об’єкта, виокремлену як сектор 4 
(рис. 2; 3). Вже на глибині 0,2 м від денної 
поверхні з’явилися чіткі сліди заповнення 
об’єкта у вигляді сірого ґрунту з включен-
нями суглинку і скупченнями кераміки. В 
стратиграфічній картині виділено наступні 
шари, які були спостережені раніше також 
в інших секторах об’єкта. на глибині 0,12—
0,3 м шар і представлений сірим ґрунтом з 
домішкою суглинку. на цій же глибині конс-
татовано залягання невеликих скупчень чис-
того суглинку. Під ним залягав темно-сірий 
гумусований пісок (виділений у 2018 р. як 
шар ііі). у середньому та нижньому рівнях 
чітко виділялися фрагменти сірого піщано-
го шару насиченого вугіллям, потужністю до 
0,2 м (виділений у 2018 р. як шари іі і IV). В 

Ю. Пшеничний 

проДоВЖеннЯ робіт В уроЧиЩі остріВ ДубоВець 	
на піВДенніЙ околиці Дубна 



рис. 1. Загальний план розкопу 2, у пів-
нічно-східній частині окреслено ділянку 
досліджену у 2020 р. цифрами позначені 

номери поховань
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рис. 2. Загальний план розкопу 1 з від-
критим сектором 4 в об’єкті 2: а — де-
монтажний шар глини біля об’єкта 1; 
б — ділянки, зруйновані сміттєвими 
котлованами у кінці хх — ххі ст.; в — 
лесоподібний суглинок; г — випалена 
цегла; д — цегла-сирець; е — глино-
суміш; є — сірий ґрунт з домішками 
суглинку; ж — світло-сірий гумусова-
ний пісок; з — темно-сірий гумусова-
ний пісок; и — темно-сірий ґрунт на-

сичений вугликами 
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заповненні сектора 4 виявлено значну кіль-
кість фрагментів столового та кухонного по-
суду, зокрема розвали посудин (рис. 3: 8—10). 
Морфологічні та декоративні особливості 
посуду подібні до тих екземплярів, що були 
знайдені в інших секторах об’єкта 2. Вони да-
туються першою половиною — серединою 
XVII ст. Внаслідок досліджень сектора 4 вда-

лося з’ясувати, що площа смітника переви-
щувала 40 м2, при цьому слід зауважити, що 
об’єкт все ще не є дослідженим повністю.

у секторі 4 зафіксовано шість стовпо-
вих ям та пару видовжених прямокутних 
заглиблень, що є залишками наземної гос-
подарської споруди з каркасно-стовповою 
конструкцією.

рис. 3. Матеріали досліджень: 1 — план і переріз об’єкта 43; 2 — план і переріз об’єкта 80; 3 — план і переріз 
об’єкта 79; 4 — план і переріз об’єкта 78; 5 — план і переріз об’єкта 76; 6 — план сектора 4 в об’єкті 2; 7 — стра-

тиграфія сектора 4 в об’єкті 2; 8—10 — вибірка знахідок з сектора 4 в об’єкті 2 (8, 9 — кераміка; 10 — фаянс)
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яма 1 — круглої форми, діаметром 0,3 м. 
Зберігся чіткий слід від стовпа прямокутної 
форми, розмірами 0,15 × 0,15 м. Глибина — 
0,3 м.

яма 2 — круглої форми, діаметром 0,2 м. 
Глибина — 0,45 м.

яма 3 (не підтверджено).
яма 4 — заглиблення прямокутної форми 

із простеженими розмірами 0,4 × 0,2 м і за-
фіксованою глибиною 0,05 м.

яма 5 — круглої форми, діаметром 0,5 м. 
Зберігся чіткий слід від стовпа прямокутної 
форми, розмірами 0,18 × 0,18 м. Глибина — 
0,3 м.

яма 6 — прямокутної форми, розмірами 
0,34 × 0,26 м із розмірами стовпа — 0,14 × 
0,2 м. Глибина — 0,4 м.

яма 7 — заглиблення прямокутної форми, 
розмірами 0,25 × 0,18 м, глибиною 0,05 м.

яма 8 — підпрямокутної форми, діамет-
ром 0,3 м. Глибина — 0,55 м.

Зафіксована в секторі 4 група стовпових 
ям свідчить про розташування тут госпо-
дарської будівлі каркасно-стовпової конс-

трукції, очевидно, легкого типу, яка після 
того як стала непридатною, також почала за-
кидатися відходами. Вона розташовувалась у 
цьому місці до утворення об’єкта 2 або ж до 
етапу його розширення у західному напрям-
ку, що більш вірогідніше. стратиграфічні 
спостереження показують, що нижні рівні 
стовпів продовжували залишатися у ґрунті 
в ході утворення заповнення об’єкта 2, ос-
кільки яма стовпа 2 розриває вуглистий шар. 
те, що споруда прийшла в занепад свідчать 
значні кути нахилу стовпів у ямах 5 і 6, а 
також перекриття їхніх контурів шаром і 
зі значною домішкою суглинку. останнє 
спостереження може вказувати на те, що до 
завершення формування верхнього шару 
стовпи витягнули остаточно або зрізали.

таким чином, в результаті робіт 2020 р. 
в урочищі острів Дубовець було відкрито 
нові об’єкти (об’єкти 43, 76, 78—80), які стосу-
ються періоду існування тут Підборецького 
монастиря. Продовжено також дослідження 
монастирського смітника, представленого 
об’єктом 2.

Звітний рік став останнім у дослідженнях 
Волинської палеолітичної експедиції в рам-
ках міжнародного археологічного проєкту 
«Між сходом та заходом. соціальні зв’язки та 
природні умови перед, протягом і після мак-
симуму льодовиків на Волині (Західна украї-
на)». За три польові сезони розкопано 72 м2 
стоянки Бармаки, здобуто більше 155 тисяч 
артефактів, встановлені стратиграфія літо-
логічних відкладів та характеристики аку-
муляції культурних залишків, визначені 
радіометричні хронологічні межі існування 
поселення 2 культурного шару, досліджена 
специфіка фауністичного набору, проаналі-
зовані артефакти з кременю та органічних 
матеріалів. у 2020 р. досліджена площа сто-
янки склала 32,5 м2 на лініях квадратів н—у 
(рис. 1: 2, 3).

стратиграфія. стратиграфічна послі-
довність відкладів представлена дев’ятьма 
основними літологічними шарами (рис. 1: 
1). на дослідженій цього року площі відсут-
ні літологічні шари 4, 6, 6—7. Максимальна 

товщина пачки відкладів біля 2 м. літологіч-
ні шари залягають майже горизонтально.

1, 1А, 2 — сучасні ґрунт, ями і підґрунтя; 
товщина до 0,8 м.

3 — бурий лесоподібний суглинок; товщи-
на до 0,4 м; має суцільне розповсюдження на 
площі розкопу; характер залягання суціль-
ний з хвилеподібними верхньою та нижньою 
межами; з цього літологічного шару походять 
поодинокі знахідки 1 культурного шару; ар-
тефакти 1 культурного шару не утворюють 
чітких горизонтальних або вертикальних 
концентрацій і є перевідкладеними.

5 — різнобарвні лесоподібні суглинки, 
товщина до 1,3 м; виявлені у заповненні мер-
злотної просадки; яка має вигляд майже пря-
мої траншеї дослідженою довжиною — 7,2 м, 
шириною — до 1,95 м, глибиною — 1,2 м, 
орієнтована з північного сходу на південний 
захід; розташована майже під прямим кутом 
до мерзлотної просадки на площі розкопу 
2018—2019 рр.; в заповнені просадки зустріча-
ються хаотично розміщені аморфні лінзи ко-

В. Чабай, Д. Дудник, Д. Ступак, А. Весельський 

польоВі ДосліДЖеннЯ ВерХньопалеолітиЧної 
стоЯнки бармаки у м. ріВне 



рис. 1. Бармаки: 1 — стратиграфічний розріз по лінії квадратів с—т; 2 — план розкопок 2 культурного шару; 
3 — план знахідок, об’єктів і мерзлотних просадок у 2 культурному шарі. умовні позначення: a — вохра; b — 
обпалені кістки; c — артефакти; d — межі ями; e — кістки; f — кротовини; g — золисті відклади; h — вогнище; 
i — мергель; j — мерзлотна просадка; k — межі мерзлотної просадки; l — горизонт 2с, східна ділянка; m — го-

ризонт 2с, західна ділянка
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ричневого суглинку 7а літологічного шару, в 
яких залягали артефакти і фауністичний ма-
теріал, зарахований до 2 культурного шару, 
археологічний горизонт 2d (рис. 1: 1, 3).

7 — білий лесоподібний суглинок; товщина 
до 0,4 м; розповсюджується майже на всю пло-
щу розкопу, крім ліній кв. 1 і, частково, 2; ха-
рактер залягання переривчастий, хвилеподіб-
ний; тронкований мерзлотною просадкою.

7а — темно-сірий, сірий лесоподібні суг-
линки; товщина — до 0,15 м; залягає на кв. 3/
р, 3/с, 4/р, 4/с, 4/т, 5/с, 5/т всередині 7 літоло-
гічного шару; характер залягання переривчас-
тий, хвилеподібний, розділений тонкими (до 
0,02 м) лінзами біло-жовтого суглинку; 2 куль-
турний шар, археологічний горизонт 2с.

8 — палевий шаруватий лесоподібний 
суглинок; товщина до 0,75 м; верхня межа 
хвилеподібна / горизонтальна на лініях 
квадратів 1, 2 і, частково, 3, ступінчаста — на 
лініях кв. 4 і, частково, 3, 5; тронкований мер-
злотною просадкою на лініях кв. 5 і 6; архео-
логічний матеріал відсутній.

9 — палевий сильно-шаруватий суглинок; 
простежена товщина до 0,3 м; верхня межа 
горизонтально, слабо-хвиляста; тронкова-
ний відкладами мерзлотної просадки на лінії 
кв. 5 і 6; археологічний матеріал відсутній.

хвилясті межі, розриви, ступінчастий ха-
рактер залягання літологічних шарів є ре-
зультатом постдепозиційних кріотурбаційних 
процесів. Задокументовані два типи кріотур-
баційних процесів: блокові просадки і соліф-
люкція. Просадки є результатом танення полі-
гональних структур нерівномірно-льодистих 
порід в період деградації багатолітньої мер-
злоти. Після акумуляції 7, 7а, 8 літологічних 
шарів під ними скресла крига, що обумовило 
блокову просадку / деформацію сформова-
них над нею шарів. тонкі прошарки біло-жов-
того суглинку у відкладах археологічного го-
ризонту 2с — 7а літологічного шару вказують 
на наявність процесу соліфлюкції. По відно-
шенню до відкладів 2 культурного шару, бло-
кові просадки є постдепозиційним явищем, а 
соліфлюкційні процеси могли відбуватися як 
в ході, так і після акумуляції культурних за-
лишків археологічного горизонту 2с, але в пе-
ріод формування 7 літологічного шару.

об’єкти. Поточного року у відкладах 
2 культурного шару досліджені два об’єкти: 
яма 2 і житлова структура (рис. 1: 3). яма 2 
розміщена на кв. 4/н, 4/о, 5/н, 5/о, 5/п 
(рис. 1: 3). Заповнення ями 2 представлене 
перемішаними седиментами літологічних 
шарів 7, 7а і 8. Відклади літологічного ша-
ру 7а представлені хаотично розміщеними 
лінзами сіро-коричневих седиментів, подіб-
них до відкладів 2с археологічного горизонту 
на лініях квадратів Г—л. не виключено, що 
фауністичні рештки і артефакти були заси-

пані землею з відвалу ями і сусідніх ділянок. 
якщо це так, то спорудження ями 2 відбулося 
після акумуляції археологічного горизонту 2с 
на сусідніх ділянках лінії кв. л. Частину ями 2 
на кв. 6/н, 6/о, 6/п розкопав В. К. Пясецький 
у 1990 р., тому встановити її форму і розміри 
неможливо. скоріш за все, форма ями 2 — 
неправильний овал; стінки — похилі, дно 
блюдцеподібне. Досліджена ширина ями 2 
по лінії кв. н—о складає 1,71 м; довжина по 
лінії кв. 5—6 — 2,14 м, максимальна глиби-
на — 0,35 м. З ями 2 походить 89 фауністич-
них решток, 3443 крем’яних артефактів, один 
фрагмент бурштину, п’ять мушель викопних 
молюсків. Аналіз фауни, ще не завершено. 
наразі, можна стверджувати, що з ями 2 по-
ходять залишки великих ссавців, напевно, 
мамонтів, які представлені крупними фраг-
ментами ребер, трубчастих кісток, одним 
фрагментом черепа молодої особини. також 
знайдений фрагмент черепа хижака (вовк?).

житлова структура представлена вогнищем 
(кв. 4/с, 4/т, 5/с, 5/т) золистими відкладами 
(кв. 3/р, 3/с, 4/р, 4/с, 4/т, 5/с, 5/т), сімома ве-
ликими трубчастими кістками (кв. 3/с, 4/т, 5/
у) — три з них збереглися у вертикальному по-
ложенні, залишками відмостки з мергелю (5/
у, 6/у). Вогнище і золисті відклади на північ і 
на захід від нього розташовані на ступінчас-
тому борту мерзлотної просадки і є частково 
переміщеними (рис. 1: 1, 3). Постдепозиційні 
переміщення не дають можливості встанови-
ти їх реальні розміри та форми. наразі вог-
нище представлене темно-сірими / чорними 
золистими седиментами, які розділені соліф-
люкційними тонкими (до 0,02 м) лінзами біло-
жовтого суглинку: форма — овал витягнутий 
з північного сходу на південний захід; дов-
жина — 1,36 м; ширина — 0,71 м; максималь-
на товщина — 0,08 м. Вогнище відноситься 
до типу простих; заглиблення і обкладки не 
простежені. у відкладах вогнища знайдені, 
кількасот необпалених дрібних крем’яних ар-
тефактів, 17 фрагментів необгорілих кісток, 
1 фрагмент обгорілої кістки і округле скупчен-
ня обпаленої порохоподібної вохри діаметром 
до 0,1 м. Золисті відклади досліджені у формі 
неправильного овалу: довжина — 2,86 м; ши-
рина — 1,25 м; максимальна товщина — 0,07 м. 
орієнтації за сторонами світу «овалів» золис-
тих відкладів і вогнища співпадають. східна 
межа золистих відкладів не розповсюджується 
за лінію з семи крупних трубчастих кісток на 
кв. 3/с, 4/т, 5/у. також досить чіткий контур 
розповсюдження золистих відкладів харак-
терний для північної межі. східна та південна 
межі золистих відкладів обумовлені постдепо-
зиційними переміщеннями пов’язаними з ви-
никненням мерзлотної просадки. не виклю-
чено, що з житловою структурою пов’язана 
концентрація мергелю на кв. 5/у, 6/у. Кон-
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центрація мергелю представлена видовженим 
скупченням мергелевих щільно спресованих 
плиток та окремими фрагментами мергелю. 
Параметри скупчення: довжина, до 0,5 м, ши-
рина, до 0,2 м, товщина, до 0,1 м. орієнтації 
скупчення мергелю, лінії з семи трубчастих 
кісток, овалів золистих відкладів і вогнища 
співпадають. не виключено, що концентрація 
мергелю розповсюджується на недосліджені 
квадрати лінії Ф. на даному етапі досліджень 
можна стверджувати наявність наземної жит-
лової структури, від якої збереглися близьки-
ми до первинного положення вогнище, зона 
навколо нього і елементи конструкції східної 
стіни. наразі достеменно не відомо, чи мають 
відношення до житлової структури скупчення 
кісток та артефактів на кв. 4/р, 5/р, 5/с, 5/т, 
6/т. Подальші дослідження, насамперед, зі 
встановлення дефініцій «будівельної фауни», 
а також складу артефактів, можливо дадуть 
можливість реконструювати параметри конс-
трукції і її функціональне призначення.

у результаті польових і лабораторних 
робіт цього року є встановленим наявність 
двох виробничо-побутових ділянок на пло-
щі розкопу 2018—2020 рр.

Західна виробничо-побутова ділянка до-
сліджена на 31,5 м2 (рис. 1: 3; 2). на території 
західної ділянки виявлений один об’єкт — 
яма 1. Понад 4000 артефактів зафіксовано на 
8/е, 9/е, 10/е, 11/е і 8/г. Більше 40 фрагментів 
кісток походить з тих же квадратів, крім кв. 8/
г. Проте, основною тафономічною рисою 
фауністичного матеріалу є високий ступінь 
фрагментації. В попередньому плані, за визна-
ченням д-ра К. Пазди, фауна західної ділянки 
відповідає моделі «кухонні залишки» за умов 
харчового дефіциту. Домінують залишки ма-
монтів, представлені бізон, північний олень. 
Знайдені кінцівки песця в анатомічній зв’язці. 

серед крем’яних артефактів переважає дебі-
таж. нуклеподібні вироби складають менше 
1 %, а знаряддя — 7,03 % (табл. 1). співвідно-
шення нуклеподібні: знаряддя становить 1 до 
8,1. Половина знарядь представлена різцями; 
чверть — мікролітами; п’ята частина трон-
кованими сколами (табл. 2). співвідношення 
різців до різцевих сколів складає 1 до 3,5. Ви-
копні мушлі морських молюсків, знайдені на 
західній ділянці, складають 88 % всієї колекції 
мушель з розкопу 2018—2020 рр. також з за-
хідної ділянки походять 21 фрагмент підвісок 
з перехватом з бивня / кістки, 2 фрагменти 
голок з бивню, 2 фрагменти бойових частин 
наконечників з бивня / рогу, 1 фрагмент ор-
наментованого браслету з бивня мамонту.

східна виробничо-побутова ділянка роз-
копана на площі 32,5 м2, до якої віднесені яма 2 
і житлова структура (рис. 1: 3; 2). Більшість 
знахідок в межах ділянки асоціюється з відкла-
дами коричневих седиментів з зони мерзлот-
ної просадки — археологічний горизонт 2d. 
За межами мерзлотної просадки археологіч-
ний матеріал походить зі змішаних відкладів 
заповнення ями 2 і літологічного шару 7 — ар-
хеологічний горизонт 2с. Зафіксовано високу 
концентрацію артефактів більше 4000 екз./м2 
на кв. 4/р, 5/р, 5/с, 6/т та більше 2500 екз. на 
кв. 4/н, 5/н, 5/о. Перша концентрація асо-
ціюється з житловою структурою, друга — з 
ямою 2 (рис. 1: 3; 2). Високі концентрації (біль-
ше 40 екз./м2) фауністичних решток дослід-
жені у ямі 2 та на кв. 4/р, 5/р та 5/с (рис. 1: 3; 2). 
Головною тафономічною ознакою фауністич-
них решток є їх розмір; представлені крупні 
трубчасті кістки кінцівок, фрагменти черепів, 
бивнів, ребер, хребців. Згідно з попередніми 
висновками, домінують рештки мамонтів. та-
кож представлені кінцівки песця в анатоміч-
них зв’язках і фрагмент черепа вовка (?). серед 

таблиця 1. Бармаки, структура артефактів західної, східної ділянок та невизначеної території

Знаряддя
Західна ділянка східна ділянка невизначена ділянка Загалом

# % %, esse #  % %, esse # % %, esse # % %, esse

Пренуклеуси 17 0,02 0,20 7 0,01 0,09 — — — 24 0,02 0,15
нуклеуси 57 0,06 0,67 65 0,11 0,87 3 0,17 1,48 125 0,08 0,77
Відщепи 3799 4,08 44,58 3954 6,51 52,79 127 7,29 62,56 7880 5,07 48,60
Пластини 1487 1,60 17,45 1266 2,09 16,90 29 1,66 14,29 2782 1,79 17,16
Пластинки 1201 1,29 14,09 1334 2,20 17,81 19 1,09 9,36 2554 1,64 15,75
Мікропластини 616 0,66 7,23 660 1,09 8,81 14 0,80 6,90 1290 0,83 7,96
різцеві сколи 739 0,79 8,67 101 0,17 1,35 1 0,06 0,49 841 0,54 5,19
сколи тронкування 7 0,01 0,08 — — — — — — 7 0,00 0,04
Знаряддя 599 0,64 7,03 103 0,17 1,38 10 0,57 4,93 712 0,46 4,39
луски 82119 88,23 — 51031 84,07 — 1446 83,01 — 134596 86,55 —
невизначені сколи 2389 2,57 — 2094 3,45 — 88 5,05 — 4571 2,94 —
уламки кременю 39 0,04 — 87 0,14 — 5 0,29 — 131 0,08 —
Загалом 93069 100,00 100,00 60702 100,00 100,00 1742 100,00 100,00 155513 100,00 100,00
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таблиця 2. Бармаки, структура знарядь західної, східної ділянок та невизначеної території

Знаряддя
Західна ділянка східна ділянка невизначена ділянка Загалом

# %, esse # %, esse # %, esse # %, esse

скребки 16 3,80 — — — — 16 3,22
різці 213 50,59 30 40,54 1 50,00 244 49,09
Мікрорізці 2 0,48 — — — — 2 0,40
тронковані сколи 77 18,29 17 22,97 — — 94 18,91
свердла-проколки 7 1,66 — — — — 7 1,41
Зубчасті знаряддя 1 0,24 2 2,70 — — 3 0,60
Вістря на пластинах 1 0,24 2 2,70 — — 3 0,60
Комбіновані знаряддя 1 0,24 1 1,35 — — 2 0,40
Мікроліти 103 24,47 21 28,38 1 50,00 125 25,15
раклети — — 1 1,35 — — 1 0,20
сколи з ретушшю 131 — 19 — 5 — 155 —
Знаряддя невизначені 47 — 10 — 3 — 60 —
Загалом 599 100,00 103 100,00 10 100,00 712 100,00

рис. 2. Бармаки, 2 культурний шар, план: кількість 
крем’яних артефактів та фауністичних залишків; 
число вгорі — кількість артефактів, внизу — фауніс-

тичні рештки
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крем’яних артефактів домінує дебітаж: від-
щепи, пластини, пластинки, мікропластини. 
нуклеподібні (нуклеуси і пренуклеуси) виро-
би складають менше 1 % від загальної кількості 
артефактів, а знаряддя — 1,38 % (табл. 1). Від-
ношення нуклеподібних виробів до знарядь 
складає 1 : 1,4. серед знарядь домінують різці, 
далі слідують мікроліти і тронковані сколи. 
сума решти класів знарядь не перевищує 10 % 
(табл. 2). співвідношення різців до різцевих 
сколів складає 1 : 3,4. Викопні мушлі морських 
молюсків складають 11 % всієї колекції мушель 
з розкопу 2018—2020 рр. також знайдені два 
фрагменти голок з бивня мамонта.

«невизначена територія» стоянки розта-
шована на кв. 3/з, 3/к, 3/л, 3/м, 4/к, 4/л, 4/м, 
5/м і займає 8 м2 (рис. 1: 3; 2). на кв. 4/л, та час-
тково на 4/к, 3/л, 4/м, 5/м, 5/к наявна мерге-
лева відмостка, яка залягає безпосередньо над 
сіро-коричневими седиментами 7а літоло-
гічного шару — 2b археологічного горизон-
ту. Квадрати мають невисоку концентрацію 
артефактів — до 200 екз./м2, крім кв. 5/м 
(рис. 2). Кількість кісток на 1 м2 не перевищує 
10 екз. Зустрічаються кістки різного ступеню 
фрагментації. типологічні структури комп-
лексів крем’яних артефактів невизначеної те-
риторії, східної і західної виробничо-побуто-
вих ділянок майже не відрізняються (табл. 1). 
співвідношення сукупності нуклеусів і пре-
нуклеусів до знарядь складає 1 : 3,3. Знаряддя 
складають лише 10 екз. (табл. 2). на єдиний 
різець приходиться єдиний різцевий скол. 
Викопні мушлі морських молюсків, знайдені 
на невизначеній території, складають 1 % всієї 
колекції мушель з розкопу 2018—2020 рр.

Висновки. Західна та східна виробничо-
побутові ділянки займають приблизно одна-
кову площу, характеризуються близькими 
показниками насиченості артефактами, за-
лишками фауни і відрізняються за наступ-
ними ознаками.

1) характером і розповсюдженням седи-
ментів, що вміщують культурні залишки — 
сіро-коричневі відклади на західній ділянці 
і коричневі, сірі золисті седименти східної 
ділянки.

2) наявністю об’єктів — ями характерні 
для обох ділянок, залишки житлової струк-
тури частково досліджені в східній ділянці.

3) тафономічними ознаками фауністич-
ного матеріалу — високий ступінь фрагмен-
тарності для західної ділянки, низька фраг-
ментарність для східної ділянки.

4) співвідношеннями нуклеподібних ви-
робів до знарядь — для західної ділянки на 
один нуклеус припадає в 6 разів більше зна-
рядь, ніж для східної.

5) Мешканці західної ділянки дещо часті-
ше використовували знаряддя з органічних 
матеріалів.

6) Мешканці західної ділянки у 8 разів 
більше за мешканців східної ділянки при-
крашали себе мушлями викопних морських 
молюсків; тільки на території західної ділян-
ки знайдені підвіски з перехватом і фрагмент 
орнаментованого браслету.

За відсутності прямого стратиграфічного 
контакту між двома ділянками, єдиним важ-
ливим спостереженням для аналізу їх стра-
тиграфічного співвідношення є характерис-
тики заповнення ями 2. наявність у відкладах 
ями 2 лінз сіро-коричневих седиментів вказує 
на те, що для консервації ями використову-
вались седименти з навколишніх ділянок, на 
яких на той момент вже акумулювались ха-
рактерні для західної ділянки сіро-коричневі 
відклади. тобто, консервація ями 2, яка відно-
ситься до східної ділянки, відбувалась після 
акумуляції седиментів західної ділянки. З ін-
шого боку, наразі не є можливим визначити, 
чи відбувалось використання обох ділянок в 
межах одного або різних етапів заселення.

Для обох ділянок характерна модель ви-
користання сировини «стоянка-майстерня». 
Попри використання однієї моделі експлуата-
ції крем’яної сировини співвідношення нукле-
подібних виробів до знарядь вказує на значно 
більшу долю «майстерні» на східній ділянці. 
інтенсивність використання крем’яної сиро-
вини на східній і західній ділянках, встанов-
лена за показниками щільності артефактів і 
співвідношень різців до різцевих сколів, суттє-
во не відрізняється. Проте, східна ділянка сут-
тєво відрізняється від західної тафономічни-
ми особливостями фауністичної колекції, що 
може вказувати на іншу модель експлуатації 
фауністичних ресурсів. не останню роль у де-
фініціях обох ділянок відіграють персональні 
прикраси, які більш характерні для західної 
ділянки. З іншого боку, залишки житлової 
структури відомі тільки на східній ділянці. 
Поза сумнівами, визначення соціально-еко-
номічного змісту виділених ділянок потребує 
додаткових комплексних досліджень.

Загалом типологічні структури знарядь і 
нуклеусів з західної і східної ділянок не відріз-
няється як між собою, так і від раніше опубліко-
ваних для 2 культурного шару Бармаків. Згідно 
типологічних досліджень комплекс крем’яних 
артефактів і виробів з органічних матеріалів 
стоянки Бармаки відноситься до мізинської ін-
дустрії епіграветського технокомплексу.

Польові дослідження стоянки Бармаки 
були проведені в рамках нДр інституту ар-
хеології нАн україни та міжнародного ар-
хеологічного проєкту «Between East and West. 
Social networks and environmental conditions 
before, during and after Last Glacial Maximum in 
Volhynia, Western Ukraine», коштами фонду 
наукових досліджень німеччини (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft), грант DFG-392605832.
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СУмСьКА ОбЛАСть

Зарічненська експедицією іА нАн украї-
ни разом з Музейно-виставковим центром 
«тростянецький» продовжила дослідження 
на території Зарічненського археологічного 
комплексу. роботи проводилися на посадах 
городища Зарічне і, метою яких було одер-
жання інформації про забудову цієї частини 
пам’ятки.

Для перевірки вірогідного місця в’їзду на 
перший посад і ймовірну наявність тут обо-
ронних споруд було закладено розкоп 1 на 
місці перепаду тераси вздовж сучасної до-
роги. у східній частині розкопу зафіксовано 
конструкції рову — елемент фортифікації, 
що викопувався перед захисною стіною. рів 
йшов із північного заходу на південний схід, 
тобто вздовж схилу посаду, відтинаючи його 
від другого підвищення. Зафіксована шири-
на рову у верхній частині 3 м, стінки похилі й 
під кутом йдуть до дна, яке має глибину 1,5 м 
від сучасної поверхні. Вздовж східного схилу 
рову йде сходинка завширшки до 0,75 м. Її 
влаштували для запобігання зсуву ґрунту із 

насипу захисного валу до рову. саму конс-
трукцію валу не вдалося зафіксувати, адже 
цю частину посаду неодноразово перебудо-
вували і насип був повністю знищений. За 
наявним керамічним матеріалом рів його 
можна датувати у межах хіі ст. Крім того, 
рів перестає використовуватись у другій по-
ловині хіі—хііі ст., оскільки саме цим часом 
датуються зернові ями, які влаштовували на 
місці непотрібного на той момент рову. на 
решті площі розкопу 1 зафіксовано сліди 
господарської діяльності мешканців городи-
ща, а саме глибокі круглі ями для зберігання 
збіжжя.

у заповненні зернової ями хіі—хііі ст. 
було знайдено вироблену із рогу підвіску із 
зображенням міфічного грифона. різьбле-
ний виріб, виявлений у зазначеному об’єкті, 
виготовлений з рогової пластини. його роз-
міри 6,4 × 3,3 × 0,4 см, форма — овальна (ри-
сунок). основну площину пластини запов-
нює фантастичне зооморфне зображення. 
Зображена істота має тулуб хижого звіра з 

В. Жигола, В. Скороход, Ю. Ситий 

ДосліДЖеннЯ на ЗаріЧненському 	
арХеологіЧному комплексі 

Підвіска із зображенням грифона: 1 — фото; 2 — рисунок
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двома крилами, довгу шию і голову хижого 
птаха із дзьобом і двома вухами. наведені 
характеристики відповідають зображенням 
орлиноголових грифонів — популярних 
персонажів стародавнього і середньовічного 
мистецтва.

Загальна композиція виконана технікою 
наскрізного (ажурного) різьблення, а основ-
ні елементи фігури грифона (голова, крила, 
лапи, хвіст) змодельовані у техніці низького 
рельєфу з залученням елементів виїмчастої 
техніки. Краї пластини створюють рамку 
овальної форми із внутрішнім кутом між 
нижнім крилом і передньою лапою істоти. 
Фон між зображенням і бортиком вибраний. 
Грифон з’єднується з нею тільки вухами, ла-
пами, крилами і хвостом, позаду є додаткова 
перемичка. очі у вигляді врізаних овалів, без 
зіниць. на шиї зображено дві стрічки. Вуха 
трикутні, внутрішня частина оформлена 
виїмчастими трикутниками. Дзьоб поділе-
ний лінією на дві частини. Під ним є вузька 
борідка. серповидні крила рельєфні, мають 
поділ двома паралельними врізаними лінія-
ми — зображення пір’я. хвіст заокруглюєть-
ся вгору і закінчується китицею, притаман-
ною хвосту лева, яка має вигляд стилізованої 
рослинної деталі. Дещо нерівні конфігурації 
борозенок свідчать про використання різаль-
ного знаряддя, радше за все ножа. Фактура 
шкіри істоти передана маленькими кругли-
ми виїмками. судячи з дещо нерівних кон-
фігурацій, вони були проверчені ймовірно, 
кінцем того самого ножа. Зображення опра-
цьовано з обох боків. Поверхня полірована. 

у задній частині пластина має отвір діамет-
ром 3,0 мм.

розкоп 2 було закладено на території дру-
гого посаду на схід від укріплень і продовже-
но дослідження біля виявленого в минулому 
році жіночого поховання хіі—хііі ст. на ць-
ому підвищенні також досліджено 11 зерно-
вих ям, що мали різну глибину і розміри і 
два хронологічні етапи у межах хіі—хііі ст. 
щільна концентрація об’єктів свідчить про 
інтенсивність використання території під 
господарські потреби. жіноче поховання 
було влаштоване вже після засипки цих зер-
нових ям, що може свідчити про зміну госпо-
дарської на сакральну функцію цієї частини 
посаду.

у західній частині укріпленого посаду роз-
бито розкоп 3 для продовження досліджен-
ня конструкцій житла, виявленого в минуло-
му році. це було заглиблена напівземлянка 
розмірами 2,5 × 3,0 м, орієнтована стінами за 
сторонами світу. у північно-східному куті за-
фіксовано нижню частину зруйнованої гли-
няної печі, залишки якої були розкидані по 
підлозі житла разом із прошарком вугілля, 
що свідчить про загибель споруди. Кераміч-
ний матеріал із заповнення печі датується 
хіі—хііі ст. також було відкрито частину ін-
шої напівземлянки, довжиною 4,0 м і дослід-
жену на ширину до 2,5 м, орієнтовану сті-
нами за сторонами світу, у підлозі виявлено 
низку круглих стовпових ям від дерев’яних 
конструкцій, фрагмент печі та предпічну 
яму. За ліпним керамічним матеріалом ро-
менської культури житло датовано х ст.

у звітному сезоні продовжено розко-
пки городища скіфського часу Ширяєве 
на р. сейм в Конотопському (колишньому 
Путивльському) р-ні. наразі, це четвертий 
сезон досліджень пам’ятки, які здійснюють 
сумісними зусиллями Путивльський Де-
ржавний історико-культурний заповідник у 
м. Путивль та іА нАн україни.

розкоп 2020 р. (№ 4) став продовженням 
розкопу минулого року та, безпосередньо, 
примикав до нього із західного боку. його 
розміри склали 4 × 10 м. основною метою 
було дослідження західних стінок чотирьох 
споруд, що виявлені в двох нижніх горизон-

тах городища. Загалом, нами виділено три 
житлові горизонти. За три попередні роки 
вдалося повністю дослідити наземну спору-
ду в верхньому шарі. ще чотири споруди 
(по дві в кожному горизонті) вдасться пов-
ністю «розкрити» протягом наступних двох 
сезонів.

Потужність культурного шару городи-
ща Ширяєве коливається в межах 1,0—2,2 м. 
стратиграфія розкопу 4 така (рисунок: 1). 
Верхній шар — темно-сірий супісок (гори-
зонт 1) мав потужність 0,5 м. нижче залягав 
шар сірого попелястого супіску товщиною в 
середньому 1,2 м. Безпосередньо над матери-

Д. Каравайко, О. Качура 

ДосліДЖеннЯ гороДиЩа ШирЯЄВе 
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ком знаходився шар насичений органікою з 
прошарками деревинного тліну та білої 
глини. цей горизонт (№ 3) незначний — від 
0,2 до 0,5 м завглибшки. Зважаючи на поо-
динокі знахідки можемо виділити ще один 
горизонт й умовно назвати його 1а. так, у 
2018 р. знайдено фібулу іі—і ст. до н. е., а в 
поточному — денце сіроглиняного горщика 
цього ж періоду. наразі, в розрізі цей шар за-
фіксувати не вдається.

Знахідки в верхньому шарі поодинокі. 
Звертає увагу скупчення глиняних хлібців 
в кількості 14 штук. серед них один хлібець 
мав дещо іншу форм та глибоке централь-
не вдавлення. Знайдено всього чотири пряс-
лиця. Вперше на городищі виявлено сліди 

плавильного виробництва. це і невеличкі 
бронзові виплески, і уламок глиняної лляч-
ки (рисунок: 2). жодних об’єктів не зафіксо-
вано.

Другий, середній, горизонт був набага-
то інформативнішим і відносно знахідок, і 
стосовно питання житлобудівництва. Гор-
щики переважно слабопрофільовані, по-
декуди середньопрофільовані. Абсолютно 
домінує орнамент у вигляді проколів поде-
куди в поєднанні з різноманітними насічка-
ми або вдавленнями по краю вінця. Посуд 
із защіпками (вдавленнями) із зовнішнього 
боку краю вінця, який властивий верхньому 
горизонту, поодинокий. його потрапляння 
в нижні шари слід пов’язувати із заглибле-

Городище Ширяєве: 1 — стратиграфія розкопу 4; 
2—13 — знахідки (2—6 — глина; 7, 12, 13 — кістка; 

8—11 — залізо)
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ними об’єктами (ямами), які не вдається за-
фіксувати в плані, в майже одноманітному 
сірому та пересохлому ґрунті. Майже у цен-
трі розкопу, в північній його частині, роз-
чищено розвали кількох горщиків та однієї 
миски. Поруч виявлено ще одне скупчення 
глиняних хлібців в кількості 28 одиниць. се-
ред них так само один вирізнявся глибоким 
вдавленням. інші вироби з глини представ-
лені численними пряслицями, грузилами, 
хлібцями та предметами у вигляді блоків без 
отворів (рисунок: 3—5). Велику кількість та-
ких речей в порівнянні з верхнім горизонтом 
легко пояснити відсутністю в останньому 
слідів житла. Доволі рідкісною знахідкою на 
городищі є так звана «рогата цеглина» (ри-
сунок: 6). Вперше фрагменти такого виробу 
виявлено в 2019 р. цілий екземпляр знайде-
но вперше, проте при вилученні з ґрунту він 
розвалився і був реконструйований методом 
додавання гончарної глини. такі «рогаті цег-
лини» більш властиві світу лісових культур і 
невідомі на пам’ятках лісостепу.

як і в попередні роки, в цьому та інших го-
ризонтах, вироби з кістки поодинокі. цього 
року знайдено лише одну кістяну залощену 
трубочку (рисунок: 7).

Бронзові предмети представлені шістьма 
вістрями стріл, датованими VI—V ст. до н. е. 
також знайдено біконічну намистину. на 
особливу увагу заслуговує прямокутний ула-
мок бронзового зливку, що вказує не лише 
на місцеве ливарне виробництво, але й на 
наявність торгівельно-обмінних відносин.

Залізні речі представлені двома ножами 
(рисунок: 8) та їх уламками, посохоподіб-
ною шпилькою, уламком браслету (?) (рису-
нок: 9), чисельними фрагментами голок або 
шпильок, невеличкими предметами незро-
зумілого призначення.

у результаті досліджень вдалося виявити 
західні стінки й, відповідно, кути двох назем-
них споруд другого горизонту. Контури стін 
ледь помітні в одноманітному шарі, до того 
ж при поглибленні вони змінювалися. це 
свідчить про те, що обидві споруди були за-
глиблені щонайменше на 0,3 м, а самі стінки 
котловану були пологі. Відстань між житла-
ми складає 2 м. цікавим є той факт, що у всіх 
п’ятьох спорудах, що досліджуються протя-
гом 2017—2020 рр., добре фіксуються північ-
на та південна стіна, а от залишки східної та 
західної ледь помітні.

таким чином, вдалося з’ясувати, що обидві 
споруди 2 горизонту мали 8 м завширшки 
по лінії захід—схід. Аналогічні розміри мала 
й повністю досліджена споруда з верхнього 
шару.

нижній горизонт традиційно містив об-
маль знахідок. Кераміка цього шару іден-
тична кераміці 2 горизонту. серед іншого — 

одне грузило та декілька пряслиць. З глини 
виготовлено також невеличку намистину 
та аморфний предмет, що нагадує кульку 
з брязкальця. Залізні вироби представлені 
одним ножем та знаряддям праці для дере-
вообробки (?) (рисунок: 10, 11). Датуючими 
речами є базове вістря стріли та бронзова 
округла бляшка з центральним отвором. ос-
тання є деталлю кінської упряжі. Знайдено 
лише два предмети з кістки, що мають риту-
альне призначення (рисунок: 12, 13). Зокре-
ма це підвіска з ікла хижої тварини.

у нижньому шарі також виявлено західні 
межі обох споруд. За своїм розташуванням 
вони майже повністю співпадають зі стіна-
ми жител другого горизонту. на цій ділянці 
розкопу обидві споруди заглиблено в мате-
рик всього на 0,1—0,15 м.

у межах споруди, на рівні материку, роз-
чищено чотири господарські ями в південній 
та п’ять — в північній. Їх глибина коливаєть-
ся від 0,6 до 1,35 м. В заповненні однієї вияв-
лено кістяк дитини. окремі людські кістки 
(фрагмент нижньої щелепи та уламок стег-
нової кістки) знайдено в другому горизонті.

у західній частині розкопу, ближче до 
валу, розчищено кілька ям від стовпів та 
невеличкі заглиблення. Вдалося встанови-
ти, що одночасно (?) з будівництвом споруд 
вирівнювалася площадка городища, про, 
що свідчить рівний прошарок материкової 
глини. Аналогічну підсипку зафіксувала 
свого часу В. А. іллінська в західній частині 
городища. В обох випадках в нижній частині 
культурного шару виявлено кераміку доби 
бронзи.

ще одним напрямком робіт Путивльсь-
кої археологічної експедиції стало вивчення 
оборонних споруд. Південна стрілка мису 
має чітко виділений ескарп. на наявність 
рову в його нижній частині опосередковано 
вказувала рослинність іншого кольору. Для 
перевірки таких спостережень тут було за-
кладено траншею. Вдалося дослідити лише 
незначну ділянку площею 2 × 4 м. наявність 
рову було підтверджено. В межі невеликого 
розкопу потрапила лише південна його стін-
ка та 0,7—0,75 м рівного дна. Глибина рову 
сягала 2,25 м від рівня сучасної денної повер-
хні. В материк заглиблено на 1,16 м.

таким чином, за чотири польові сезони 
на городищі Ширяєве досліджено 180 м2. 
розпочато вивчення оборонних споруд. от-
римано виразний матеріал, який дозволяє 
ближче підійти до вирішенню ряду питань, 
пов’язаних з населенням раннього залізного 
віку в басейні р. сейм. Завдяки планомірним 
та систематичним розкопкам, протягом на-
ступних польових сезонів, вдасться повністю 
дослідити чотири споруди з двох нижніх го-
ризонтів.
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Басівське городище скіфського часу роз-
міщується в роменському р-ні (верхнє По-
сулля). найбільша поселенська пам’ятка 
епохи раннього заліза на території всього 
Посулля. складається із трьох гарно укріп-
лених мисів, що мають назву «Башта», «Ар-
шавське» та «Малий городок» та великою 
напільною частиною. Загальна площа стано-
вить близько 170 га.

Перші описи та окомірний план городи-
ща ми знаходимо в праці В. Г. ляскоронсь-
кого. В подальшому пам’ятку досліджував 
М. о. Макаренко, яким також було виготов-
лено більш детальний план. у 1927 р. дирек-

тор роменського краєзнавчого музею разом із 
працівниками зняв перший інструменталь-
ний план Басівського городища. у 1940—
1950-х рр. протягом трьох польових сезонів 
на пам’ятці працювала В. А. ільїнська. Про-
тягом 1992—1994 рр. центральні укріплення 
городища досліджувала експедиція «сула», 
яку очолював Ю. В. Болтрик. у 2013 р. укріп-
лення обстежував о. о. Білинський.

Восени 2019 р. керівник групи історико-
культурної спадщини при управлінні куль-
тури сумської оДА є. М. осадчий разом 
із керівником сектору охорони культурної 
спадщини ДіКЗ «Посулля» В. М. єсіним за-

А. Корж 

ДосліДЖеннЯ басіВського гороДиЩа 

Загальний план Басівського городища на 2020 р.: 1 — Башта; 2 — Аршавське; 3 — Малий городок
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фіксували масштабні пограбування голо-
вного укріплення Басівського городища — 
«Башти».

у 2020 р. разом із працівниками ДіКЗ По-
сулля та волонтерами ми обстежили цент-
ральні укріплення, а також частково округу; 
зафіксували нові сліди грабіжників.

Грабіжницькі ями, квадратні та прямокут-
ні по формі, заглиблені в культурний шар 
на глибину від 0,2 до 0,7—0,8 м. Викид ґрун-
ту здійснювався на одну сторону, насичений 
матеріальними рештками (фрагментами 
ліпної кераміки та амфор, кістками тварин, 
глиняною обмазкою тощо.

у центральній ділянці укріплення «Баш-
та» в східній і західній частинах грабіжни-
цькі ями було докопано до материкової по-
верхні.

Шурф 1. розмірами 2 × 1 м. орієнтований 
довгою віссю по лінії північ—південь (із не-
значними відхиленнями). Грабіжницька яма 
з якої продовжено шурф була заглиблена на 
0,25—0,3 м від рівня сучасної денної повер-
хні.

стратиграфія шурфа 1 проста. 0—
0,2/0,25 м орний шар (насиченого чорного 
кольору), 0,2/0,25—0,55 м шар сірого кольору 
в якому було знайдено фрагменти обмазки 
кістки тварин та на глибині 0,5 м було вияв-
лено бронзову ворворку. 0,55—0,9 м — пере-
дматериковий суглинок, в якому траплялися 
поодинокі рештки. З 0,9 м починається мате-
рикова глина.

Шурф 2. розмірами 3 × 2 м. орієнтований 
довгою віссю по лінії північ—південь ( із не-
значними відхиленнями). Грабіжницька яма 
з якої продовжено шурф була частково за-
сипана, не поруйнований культурний шар 
починався з глибини 0,7—0,75 м. Західна 
стінка поруйнована. стратиграфія шурфа 2 
складніша за стратиграфію шурфа 1. 0—
0,25 м орний шар, 0,25—0,65 м — шар сірого 
кольору. До 1,3 м передматерик. В шурфі 2 
було зафіксовано дві ями, які були впущені з 
сірого шару (досліджено лише одну яму, так 
як інша лише була стратиграфічно зафіксо-
вана у профілі східної бровки. яма 1 в плані 
округлої форми, діаметром близько 1,7 м (з 
рівня виявлення). Заглиблена із рівня мате-
рика на 0,4 м. стінки ями розширюються до 
дна. Діаметр по дну близько 2 м. В шурфі 2 
було знайдено фрагменти ліпного посуду, 
фрагменти стінок амфор. В ямі також вияв-
лено вістря стріл IV ст. до н. е., а також фраг-
мент черепа та стегнову кістку людини.

Шурф 3 був закладений на видовженій 
терасі, приблизними розмірами 30 × 100 м 
(довгою віссю орієнтована по лінії північ—
південь), яка знаходиться одразу на захід від 
центральної частини укріплення «Башта». 
Більша частина даної тераси пошкоджена 
грабіжниками. у грабіжницьких відвалах 
було виявлено фрагменти ліпних горщиків, 
амфор, а також людські кістки.

Місце для шурфу було обране у південній 
частині тераси. розміри шурфу 2 × 2 м. на 
глибині 0,7 м було зафіксовано частину спо-
руди, яка заглиблена в материк до 0,4 м. В 
центральній частині шурфу, біля краю спо-
руди виявлено залишки відкритого вогнища, 
про яке свідчило пляма попелу. Заповнення 
споруди світло-сірого кольору. В нижній 
частині споруди зафіксовано шар деревно-
го тліну, який проходить по всій площі. В 
південно-східному куті шурфу, зафіксовано 
заглиблення, яке було заповнене попілом із 
уламками глиняних конусів. у шурфі 3 було 
знайдено фрагменти глиняного посуду, кіс-
тки тварин, цілі та розбиті глиняні конуси, 
фрагмент кам’яного блюда.

Шурф 4 був закладений в центральній 
частині фруктового саду на схід від хутора 
Пшінчине в межах великого Басівського ук-
ріплення. Загальні розміри 2 × 2 м, орієнтова-
ний по сторонам світу. стратиграфія проста 
0—0,35 м чорнозем, 0,35—0,8 м перед матери-
ковий суглинок. на глибині 0,35—0,45 м було 
виявлено чотири фрагменти стінок ліпного 
посуду. В північно-західній частині шурфу 
на рівні материку зафіксовано яму округлої 
форми, діаметром близько 0,3 м. цей об’єкт 
заглиблений в материкову поверхню на 0,2 м, 
має похилі стінки які звужуються до дна. Діа-
метр по дну близько 0,15 м. В заповнені було 
знайдено фрагмент стінки ліпної миски.

Під час робіт у 2020 р. було зроблено за-
чистку великого Басівського валу на місці де 
закінчується зруйнована частина. Встанов-
лено, що близько 60 м валу знищено у 1990-
х рр. на рівні давнього горизонту під валом 
було знайдено фрагменти ліпного посуду, 
кісток тварин та фрагмент стінки амфори.

на південь від місця перетину на краю бал-
ки, на ріллі було виявлено культурні рештки у 
вигляді фрагментів стінок ліпного посуду, кіс-
ток тварин, та фрагментів глиняної обмазки.

таким, чином було виявлено нові поселен-
ня в окрузі Басівського городища, які є перс-
пективними місцями для подальших польо-
вих досліджень.
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ХАРКіВСьКА ОбЛАСть

експедиція харківського історичного му-
зею ім. М. Ф. сумцова провела роботи на 
ранньосередньовічному катакомбному мо-
гильнику біля с. Верхній салтів. у дослід-
женнях брали участь студенти-практиканти 
історичного факультету харківського націо-
нального університету імені В. н. Каразіна 
під керівництвом В. В. скирди. Було дослід-
жено дві катакомбні споруди (№ 158, 160) та 
поховальна камера катакомби 159.

у дромосах виявлених катакомбних спо-
руд були зафіксовані сліди проникнення до 
поховальних камер, у вигляді ходу, котрий 
перерізав дромос у тій його частині, що зна-
ходилась безпосередньо перед поховальною 
камерою. Дно ходу повторного проник-
нення до поховальної камери фіксувалося 
завдяки тонкому прошарку ґрунту темно-
коричневого кольору. у заповненні ходу 
повторного проникнення до поховальної 
камери катакомби 160, на різних глибинах, 
були виявлені окремі кістки людського ске-
лета, які належали підлітку. так, з шарів за-
повнення були вилучені: фаланга пальця 
ноги; сім фрагментів ребр; довгі кістки обох 
рук; фрагменти тазових кісток; стегнові кіст-
ки обох ніг. на дні цього ходу перед входом 
до поховальної камери, було розчищено че-
реп підлітка з відокремленою від нього ниж-
ньою щелепою.

усі досліджені катакомби відносилися до 
т-подібних земляних склепів, бо довга вісь 
поховальної камери була перпендикулярна 
до довгої осі вхідного коридору / дромосу. 
В камерах усіх катакомб були виявлені нав-
мисно зруйновані у давнину кістяки небіж-
чиків.

у поховальній камері катакомби 158 зна-
ходилися залишки трьох людей (жінки, ди-
тини та дорослого чоловіка). тіла померлих 
були покладені на долівку камери у вип-
ростаному стані на спину головою вліво від 
входу. спочатку до камери, на підстилку з 
деревного вугілля, були покладені тіла жін-
ки та дитини. З часом до камери занесли тіло 
померлого чоловіка, при цьому череп дити-
ни відсунули у лівий ближній кут камери, а 

інші її рештки були перекриті шаром дере-
винного вугілля, поверх якого і було здійс-
нено нове поховання. ще через деякий час 
до камери потрапили люди, які навмисно 
зруйнували верхню частину тіла померлого 
чоловіка. З жіночим похованням пов’язані 
наступні речі: сердолікові буси; буси з ро-
говика; буси з монохромного та багатоколь-
орового скла; ґудзик-дзеркальце; дві пряж-
ки-ґудзика зі стінки раковини морського 
молюску (рисунок: 1); бронзові литі бубонці. 
Дитину супроводжував наступний інвентар: 
два бронзових дротових браслети (рисунок: 
3); бронзовий штампований ґудзик; брон-
зові литі бубонці; бронзові дротові прониз-
ки спіралеподібної форми; срібна арабська 
монета (карбована у останній чверті VIII ст. 
н. е.), яка була перетворена на нашивку; 
п’ять великих бусин з вічками (рисунок: 4); 
бусина зі стінки середньовічної амфори (ри-
сунок: 5). При скелеті чоловіка було виявле-
но: два бронзові дротові браслета (рисунок: 
2); пакет з трьох залізних черешкових ножів; 
бронзові елементи поясної гарнітури — 
пряжка (рисунок: 6), бляшки-оправи ( 3 екз.; 
рисунок: 7), бляшки серцеподібної форми 
(19 екз.) (рисунок: 8), бляшки з рухомим кіль-
цем (15 екз.; рисунок: 9), литий наконечник 
поясу (рисунок: 10). на кістках ніг чоловіка 
були зафіксовані срібні бляшки та наконеч-
ники від ремінців взуття.

Поховальна камера катакомби 159 місти-
ла залишки трьох людей (чоловіка, жінки 
та дитини). людські рештки були розкидані 
по підлозі камери. Череп чоловіка відкину-
ли у лівий дальній кут поховальної камери, 
череп жінки — лежав у правому ближньому 
куті камери, череп дитини знаходився біля 
входу до камери, поряд з його лівою стінкою. 
на дні камери було знайдено наступний ін-
вентар: залізний черешковий ніж; бронзові 
сережки з рухомою привіскою (рисунок: 
13); бронзові литі бубонці; бронзові дротові 
пронизки спіралеподібної форми; сердолі-
кові бусини та бусини з монохромного скла; 
бронзові поясні бляшки-оправи (3 екз.; рису-
нок: 14); бронзові литі бляшки серцеподіб-

В. Аксьонов 

роботи на ЧетВертіЙ ДілЯнці ВерХньо-салтіВського 
могильника 
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ної форми (2 екз.; рисунок: 15, 16); бронзові 
бляшки з рухомим кільцем (8 екз.; рисунок: 
17).

у заповненні ходу повторного проник-
нення до поховальної камери катакомби 160, 
окрім кісток підлітка зустрінуті рештки чо-
ловіка та жінки, які знаходилися на різних 
рівнях. на відмітці +0,1—0,12 м від підлоги 
камери на шарі чистої материкової глини 

знаходився навмисно зруйнований у давни-
ну кістяк чоловіка, біля якого знайдено гли-
няний кухоль з відбитою у давнину ручкою. 
на кістках ніг чоловіка були зафіксовані 
срібні бляшки та наконечники від ремінців 
взуття. на цьому ж рівні лежав череп жінки 
та стегнова кістка лівої її ноги. інші частини 
жіночого кістяку в анатомічному порядку 
перебували на долівці камери. жінку покла-

інвентар з катакомб ВсМ IV: 
1—10 — катакомба 158; 11, 
12, 18—21 — катакомба 160; 

13—17 — катакомба 159
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ли вздовж дальньої торцевої стінки камери 
на спину та з зігнутими до гори колінами. 
Після розпаду м’яких тканих кістки ніг жін-
ки розпалися ромбом. руки жінки були ледь 
розведені у сторони та зігнуті у ліктьових 
суглобах під тупим кутом. жінку супровод-
жував наступний інвентар: срібні сережки 
з рухомою привіскою (рисунок: 11); чотири 
бронзові дротові браслети; бронзовий перс-
тень з пласким щитком овальної форми (ри-
сунок: 12); бронзовий перстень зі вставкою 
з синього скла з біло-синіми вічками (рису-
нок: 18); бронзові литі ґудзики (2 екз.); буси 

з монохромного скла; буси з роговика; бісер 
синього кольору (90 екз.); три великі скляні 
бусини з вічками; бронзова штампована туа-
летна скринька у фрагментах (рисунок: 19); 
бронзові литі бубонці; бронзова «рогата» 
пряжка (рисунок: 20); бронзова підвіска-аму-
лет з пташиними голівками на шкіряному 
ремінці (рисунок: 21). на кістках ніг жінки 
були зафіксовані срібні бляшки та наконеч-
ники від ремінців взуття.

Знайдений поховальний інвентар дозво-
ляє датувати відкриті поховальні комплекси 
початком — третьою чвертю IX ст. н. е.

спільними зусиллями оКЗ «харківський 
науково методичний центр охорони куль-
турної спадщини» та ДП «нДц “оАсу”» 
проводився моніторинг пам’ятки історії 
місцевого значення Петрівської фортеці та 
пов’язаних з нею найближчих фортифіка-
ційних споруд, що територіально розміщені 
в с. Петрівське Балаклійської міської грома-
ди ізюмського р-ну харківської області.

Географічно маршрут проведення роз-
відок прив’язувався до корінного лівого бе-
рега р. Берека, недалеко від місця її злиття з 
водами р. сіверський Донець. Вздовж зазна-
ченої берегової смуги на відрізку 6,5 км роз-
ташовуються польові укріплення та фортеця 
святого Петра (до 1738 р. — Донецька), які 
як єдина система фортифікаційних споруд 
входили у крайній східний фас української 
лінії. сама фортеця розташована на плас-
кому вододільному плато лівого корінного 
берега р. Берека, та орієнтована по лінії пів-
ніч—південь.

Бастіонні фронти Петрівської фортеці та 
прилеглі передові укріплення української 
лінії описано і в працях XVIII—хіх ст. (Гіл-
деншедт, ласковський), і в сучасних дослід-
женнях (2017 р., Д. следюк, В. окатенко, 
і. Голубєва, Г. свистун).

Петрівська фортеця є комплексом земля-
них укріплень, що були побудовані у 1731—
1732 рр. за тогочасними європейськими 
стандартами. оборонна споруда побудована 
як єдина бастіонна система, що складається 
з чотирьох бастіонних фронтів (північний, 
південний, західний, східний), оперезана по 
периметру ровом та гласисом, а також до-

повнена равеліном навпроти куртини пів-
денного бастіонного фронту.

Фортеця займає ділянку розмірами 307 × 
260 м (площа — 6,9 га). Протяжність бастіон-
них фронтів із зовнішнього боку основи вала 
складає більш за 1018 м. Дворище задерно-
ване, має розміри 125 × 125 м По периметру 
простежуються викиди ґрунту із заглиблень, 
що здійснені в горжі куртин внаслідок ант-
ропогенної діяльності, також по всій площі 
простежуються сліди перевідкладення ґрун-
ту. Ґрунт з горжі північної куртини оплив на 
територію дворища. Заглиблення округлої 
форми від порохового льоху (35 × 40 × 3,5 м) 
розташоване майже навпроти входу у 33 м 
від нього, ближче до північно-західного бас-
тіону. Вхід до порохового льоху було ство-
рено з південної сторони споруди. Шурф, 
закладений на території дворища (за 29 м 
на південний схід від в’їзду) містив речові 
матеріали у вигляді кісток тварин, дрібних 
фрагментів гончарної кераміки черкаського 
типу, деформоване кружальце мідної моне-
ти — російська дєньга 1733 р.

В’їзд до фортеці створено у центрі північ-
ного бастіонного фронту. Довжина куртин 
коливається у межах 102—98 м, довші кур-
тини розміщені у меридіональному напрям-
ку, відповідно, коротші — у широтному. 
Висота валів куртин 3,5 м, ширина 16—17 м 
(підніжжя). на момент обстеження форма 
валів має обриси трапеції з крутим схилом, 
бруствер візуально не простежується. також, 
вдалося виявити залишки трьох апарелів — 
земляних нахилених платформ завширшки 
3 і 15 м завдовжки. Зазначені конструкції 

В. Дідик, Г. Охріменко, М. Фільчаков 

обстеЖеннЯ петріВської Фортеці української лінії 
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розташовуються на західній (одна) та пів-
денній куртинах, беруть початок від місця 
з’єднання фланка з куртиною.

Бастіони побудовані у формі люнета з від-
критою горжею та мають наступні розміри: 
довжина фасів 37 м, фланків — 21 м. Гласис 
візуально не фіксується. равелін, який було 
зведено навпроти південної куртини, зніве-
льований та майже не простежуються на міс-
цевості. Ширина рову зі сторони бастіонів — 
25 м, зі сторони куртин — 32 м.

окрім обстеження фортеці, проводилось 
опитування місцевих мешканців про змі-
ни мікрорельєфу укріплення впродовж ос-
таннього півстоліття. Після зіставлення їх 
розповідей з даними низько-висотної аеро-
фотозйомки восени вдалось виявити біля 
південно-східного бастіону обриси круглого 
заповнення завглибшки 0,30 м та завширш-

ки 2,5 м, котре можна інтерпретувати як за-
сипаний котлован водяного колодязя.

окремо слід додати, що Петрівська фор-
теця використовувалася як фортифікаційна 
споруда в часи Другої світової війни, на що 
вказують сліди стрілецьких окопів, кулемет-
ної позиції та мінометного капоніра на гребе-
нях валів північного та східного бастіонного 
фронту. Аналіз військово-архівних даних доз-
воляє пов’язати ці інженерні споруди з бой-
овими діями 267 стрілецької дивізії рЧА під 
час лютневої наступальної операції 1943 р.

одночасно з обстеженнями на фортеці 
та її сусідніми околицями проводились роз-
відкові роботи на польових спорудах. огляд 
збережених укріплень дозволив констатува-
ти, що їх сукупність збереглась десь на 35 % 
від заявленої картографічної ситуації кінця 
хіх ст. на «мапах Шуберта».

Петрівська фортеця — загальний вигляд

у польовому сезоні 2020 р. Германо-слов’ян-
ська археологічна експедиція харківського 
національного університету ім. В. н. Каразіна, 
спільно з євразійським відділом Германського 
археологічного інституту, продовжувала до-

слідження пам’яток пізньоримського часу на 
території харківської області. Продовжено 
розкопки поселення та могильника біля с. Вій-
тенки (Валківський р-н) та проведено розвідки 
на території Валківського р-ну.

М. Любичев, Д. Філатов, В. Руснак, К. Варачова, В. Гогунська, Е. Шультце, К. Мизгін 

ДосліДЖеннЯ пам’Яток піЗньоримського Часу 	
на території ХаркіВської області 
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Дослідження на поселенні Війтенки 1. З 2011 р. 
по теперішній час роботи на поселенні прово-
дяться на його ділянці Б, під час планування 
яких використовується отримана у 2010 р. в 
результаті геофізичних досліджень карта гео-
магнітних аномалій. у сезоні 2020 р. тут була 
досліджена загальна площа 270 м2. Культур-
ний шар на дослідженій ділянці був насичений 
знахідками: фрагментами кружальної керамі-
ки та амфор пізньоримського часу, уламками 
обмазки та кістками тварин, також виявлені 
індивідуальні речі. Досліджено розвал глиня-
ного грузила ткацького станка та два об’єкти: 
яма (26/Б) та залишки дерев’яної господарчої 
конструкції, виявленої під орним шаром. Згід-
но результату аналізу с14, проведеного цен-
тром архіометрії Курта енгельхорна (Curt-
Engelhorn-Zentrum Archäometrie), дерев’яна 
конструкція датується пізньоримським часом 
(близько 240—362 рр.). Вона є основою млину, 
у якій знаходились ротаційні жорна. Верхня 
частина дерев’яної конструкції обвуглена, що 
створило сприятливі умови для збереження 
крихкого об’єкта на відносно малій глибині.

Дослідження на могильнику Війтенки. За-
гальна досліджена площа у 2020 р. становить 
400 м2. Відкрито 20 поховань (№ 241—260): 
три зруйновані у давнину інгумації (№ 252, 
256, 260) та 17 кремацій (№ 241—251, 253—
255, 257—259). у культовому шарі могиль-

ника знайдено уламки перепалених кісток, 
фрагменти кружальної кераміки та амфор 
із вдруге обпаленою поверхнею. окремо 
слід відмітити поховання 260 (зруйнована 
інгумація), інвентар якого включав чотири 
кружальні посудини (орнаментований глек, 
горщик та дві миски), фрагменти світлог-
линяної амфори, фрагменти двох скляних 
келихів, роговий гребінь та жертовну їжу у 
вигляді кісток дрібної рогатої худоби, птаха 
та залишків яєчної шкаралупи.

Археологічні розвідки у Валківському районі. 
ціль розвідок — доповнення археологічної 
карти області дніпро-донецького вододілу 
пізньоримського часу — початку доби Вели-
кого переселення народів. В цьому році нами 
було повторно оглянуто раніше відкриті 
пам’ятки черняхівської культури Перекіп 2 
та хрущова Микитівка. Археологічний ком-
плекс Перекіп 2 займає північно-західний, за-
хідний і східний схили балки витоку р. Мжа. 
на поверхні зібрано фрагменти кераміки 
пізньоримського часу та доримської залізної 
доби. на поселені хрущова Микитівка (вито-
ка р. Мерчик) було виявлено ряд бронзових 
речей зі слідами ремонту (фібули, пряжки), 
а також заготовки для подібних виробів, що 
свідчить про наявність тут ювелірної майс-
терні в період пізньоримського часу та по-
чатку доби Великого переселення народів.

у звітний сезон середньовічна експеди-
ція харківського національного університе-
ту ім. В. н. Каразіна провела розвідки на те-
риторії Вовчанського і Печенізького р-нів та 
розкопки ранньосередньовічних Верхньосал-
тівського ііі-го й хотомельського могильників.

на Верхньосалтівському ііі-му могильни-
ка досліджено площу 27 м2 і знайдено ката-
комбне поховання (№ 1) та поховання коня 
(№ 2).

уперше катакомбну могилу дослідила у 
1967 р. салтівська експедиція іА Ан урср 
під керівництвом Д. т. Березовця. тоді вузь-
кою траншеєю шириною 0,3 м відкрили по-
ховання коня № 4. розміри поховання на-
ступні: довжина — 2,7 м, ширина — 0,5 м, 
глибина від поверхні — 2,4 м. Біля голови 

коня покладено стремено та залізну пряжку 
від збруі. В південно-західній торцевій стінці 
могильної ями досліджено нішу — підбій, в 
яку компактною купою поклали: 14 залізних 
вістрів стріл, срібні оздоби ременів збруі, за-
лізне окуття луки сідла та залишки кістяної 
накладки на лук.

Під час розкопок 2020 р. виявилося, що 
дане поховання коня було впущене в дромос 
катакомби. Дромос, довжиною 5,7 м і ши-
риною 0,6 м мав комбіноване дно, а в його 
північно-східній частині було зафіксовано 
п’ять сходинок. Після п’ятої сходинки дно 
дромосу поступово понижувалося в бік вхо-
ду у камеру, де його глибина сягає 3,2 м від 
сучасної поверхні. Азимут дромосу — 270°. 
В південно-західній торцевій стінці дромо-

В. Скирда, І. Іськов 

ДосліДЖеннЯ сереДньоВіЧної експеДиції Хну 	
ім. В. н. караЗіна 
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су влаштували камеру катакомби, що мала 
розміри 2 × 1,35 м. Камера повздовжня по 
відношенню до дромосу. Вхід до камери 
зруйновано, тому його розміри встановити 
неможливо. Долівка камера на 0,2 м нижча 
від рівня дромосу. на підлозі камери вдалося 
зафіксувати залишки вугільної підсипки та 
залишки поховання з повним порушенням 
анатомічного порядку. інвентар катакомби: 
п’ять бронзових штампованих бубонців, з 
яких більшість зберіглася у вигляді фраг-
ментів (рисунок: 3—5), три бронзові руроч-
ки (рисиунок: 7—9), намистина з гірського 
кришталю (рисиунок: 12), скляна намистина 
з металевою прокладкою (рисиунок: 10), сер-
долікова намистина (рисиунок: 11), литий 
бронзовий ґудзик (рисиунок: 6) та лите брон-
зове дзеркало (рисиунок: 2) із залишками бе-
рестяного футляру (рисиунок: 1). Виходячи 
з характеру інвентарю жіночого похован-
ня можна зробити висновок, що знахідки із 

ніші — підбою не належать до поховання в 
камері, а припадає до складу кенотафа, що 
включав в себе поховання коня, кінське спо-
рядження та стрілецьку зброю. споруджен-
ня цього кенотафа відбулося після обряду 
знешкодження небіжчика, адже поховання 
коня знаходиться у заповненні входу пов-
торного проникнення, над гомілковими кіс-
тками людини, викинутими з камери.

Поховання коня (№ 2) було здійснене в 
ямі овальної форми розміром 2,1 × 0,63 м 
і глибиною 1,95 м від сучасної поверхні, 
орієнтованої із заходу на схід. Коня поклали 
головою на захід, а його голову прилаштува-
ли на поличку, зроблену в західній частині 
могильної ями. інвентар відсутній.

на хотомельському могильнику було за-
кладено розкоп площею 16 м2 та зафіксовано 
п’ять комплексів, з яких досліджено два: по-
ховання у ямі (№ 2) та заготовку катакомби 
(№ 3). Поховання (№ 2) було здійснене на 

інвентар катакомби (№ 1) Верхньосалтівського ііі-го могильника (1—12) та поховання (№ 2) хотомельського 
могильника (13—17): 1 — футляр для дзеркала; 2 — дзеркало; 3—5 — бубонці; 6 — ґудзик; 7—9 — рурочки; 
10—12 — намистини; 13—17 — астрагали (1 — береста; 2—9 — бронза; 10 — скло; 11 — сердолік; 12 — гірський 

кришталь; 13—17 — кістка)
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глибині 0,55 м від сучасної поверхні. Кон-
тури могильної ями не прослідковувалися, 
проте у профілі вдалося зафіксувати, як яма 
поховання (№ 2) перерізає не досліджений 
комплекс (№ 6). Поховання належить під-
літку, якого поклали на спину та орієнтува-
ли головою на захід (азимут — 258°). скелет 
знайдено в анатомічному порядку. Зруйно-
вані лише кисті рук та стопи ніг. Кисті рук 
мали розміщуватися над тазовими кістками, 
на що вказує положення ліктьових та проме-
невих кісток. серед інвентарю — п’ять аст-
рагалів (рисунок: 13—17), які були покладені 
за 5 см на південь від черепа.

у ході розвідок на території Вовчанського 
і Печенізького р-нів було уточнено південну 
межу Верхньосалтівського поселення. Вияви-
лося, що в лісі, на південь від городища є ще 
велика ділянка поселення, площею 22,5 га. 
Потужність культурного шару на даній ді-
лянці поселення складає 0,4 м.

Другий маршрут розвідки пролягав вздовж 
обох берегів р. хотомелька. у результаті 
було виявлено поселення доби бронзи «хо-
томельське ііі» (площа 2,85 га) розташоване 
за 0,96 км на північний захід (азимут — 355°) 
від моста через р. хотомля в с. Першотрав-
неве Печенізького р-ну. також уточнено міс-
цезнаходження поселень салтівської культу-
ри «Перше травня іі» та «Перше травня ііі», 
знайдених Б. А. Шрамком у 1956 р. Посе-
лення «Перше травня іі» (площа 3,5 га) 
розташоване за 0,7 км на північний захід 
(азимут — 315°) від моста через р. хотомля в 
с. Першотравневе. Поселення «Перше трав-
ня ііі» (площа 2,85 га) розташоване за 1,2 км 
на північний захід (азимут — 300°) від моста 
в с. Першотравневе. на поселенні «Перше 
травня ііі» зустрічається велика кількість 
залізного шлаку (?), що може свідчити про 
металургійне виробництво на даній па- 
м’ятці.

у квітні—листопаді 2019 р. середньовічна 
експедиція харківського національного уні-
верситету імені В. н. Каразіна були прове-
дені розкопки могильників салтівської куль-
тури Червона Гірка і Копанка на території 
Балаклійського р-ну та розвідки на території 
Вовчанського р-ну. (рис. 1).

у результаті проведених робіт на крема-
ційному могильнику біля с. Копанка було 
закладено три траншеї загальною площею 
39 м2, проте не було виявлено жодного по-
ховання. серед артефактів знайдених на 
пам’ятці можна виділити знахідку двох неве-
ликих залізних ножів. Подальші дослідження 
були проведені на розташованому неподалік 
біритуальному могильнику Червона Гірка, 
який у 1980—1990-х рр. вивчав В. К. Міхеєв. 
на цій пам’ятці була відкрита площа 7,5 м2 
і знайдене поховання за обрядом трупоспа-
лення — № 313. Перепалені кальциновані 
кістки людини масою 425 гр були зсипані 
у яму округлої форми діаметром 0,28 м і 
глибиною 0,1 м. інвентар поховання пред-
ставлений єдиною знахідкою — залізним 
черешковим ножем, виявленим під шаром  
кісток.

розвідки на території Вовчанського р-ну 
проведено за двома маршрутами. один із 
них проходив вздовж лівого берега р. Вовча 
між селами Покаляне та Караїчне. результа-
том стало виявлення трьох нових пам’яток: 
поселення доби фінальної бронзи і салтівсь-
кої культури «Покаляне і» (площа 2,7 га) 
розташоване за 1,7 км на північний схід (ази-
мут 80°) від південної околиці с. Покаляне 
(рис. 1: 1); поселення доби фінальної брон-
зи «Вовчанськ — вулиця Черкаська» (площа 
3,5 га) на західній околиці м. Вовчанськ за 
2,1 км на північний захід (азимут 295°) від 
залізничного вокзалу (рис. 1: 2); поселення 
доби фінальної бронзи і нового часу «При-
ліпка іі» (площа 0,78 га). розташоване на пів-
нічній околиці с. Приліпка поряд із крайнь-
ою північною садибою села (рис. 1: 3).

Другий маршрут розвідки пролягав 
вздовж обох берегів р. хотомелька. В ре-
зультаті було виявлено два поселення сал-
тівської культури «хотомельське і» (рис. 1: 
4) і «хотомельське іі» (рис. 1: 5) та відкрито 
новий катакомбний могильник, що отримав 
назву «хотомельський» (рис. 1: 6). Поселен-
ня «хотомельське і» (площа 4,14 га) розта-

В. Скирда, І. Іськов 

роботи сереДньоВіЧної експеДиції ХаркіВського 
уніВерситету ім. В. караЗіна В 2019 році	
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шоване на відстані 2,7 км на південний схід 
(азимут 122°) від ферми у с. хотімля, а «хо-
томельське іі» (площа 1,76 га) — за 3,5 км на 
південний схід (азимут 127,8°) від тієї ж фер-
ми. хотомельський могильник розташовано 
між поселеннями «хотомельське і» та «хото-
мельське іі» за 3 км на південний схід (ази-
мут 131°) від ферми у с. хотімля.

у ході шурфовки, на відносно рівній ділян-
ці могильника було виявлено та досліджено 
катакомбу 1. Дромос мав прямокутну із за-
округленими краями форму довжиною 1,88 м 
і шириною 0,65 м і закінчувався ракоподіб-
ним входом до камери. Поховальна камера 

була поперечною та мала овальну в плані 
форму. розміри камери: довжина 0,21 м, ши-
рина — 0,95 м. Висоту склепіння встановити 
не вдалося через те, що воно було обвалено. 
у поховальній камері було розчищено оди-
ночне поховання дівчини (?) з частковим 
порушенням анатомічного порядку кісток. 
Похована була покладена на спину, лицем до 
входу у камеру. ноги були схрещені в облас-
ті берцевих кісток, ліва нога була покладена 
на праву ногу. Права та ліва рука були зігнуті 
в ліктьовому суглобі і відведені всередину, 
у напрямку тазу. Загальна довжина кістяка 
становить 1,52 м. До складу поховального ін-

рис. 1. Карта досліджень серед-
ньовічної експедиції харківського 
національного університету імені 
В. н. Каразіна: 1 — Покаляне і; 
2 — Вовчанськ — вул. Черкаська; 
3 — Приліпка іі; 4 — хотомельсь-
ке і; 5 — хотомельське іі; 6 — хо-

томельський могильник
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вентарю входили: гончарний чорнолощений 
сіроглиняний глечик із високою горловиною, 
низьким широким тулубом (рис. 2: 1) та руч-
кою з прокресленими тюркськими рунами 
(рис. 2: 2); два бронзові литі бубонці (рис. 2: 6, 
7); дві бронзові пронизки (рис. 2: 8, 9); залізний 
черешковий ніж в деревних піхвах (рис. 2: 5); 
бронзова півіска-печатка (рис. 2: 10); бронзо-

ва підвіска у вигляді двох сполучених кігтів 
(рис. 2: 3) та залізний пінцет (рис. 2: 3).

у цілому, результати польового сезону 
2019 р. можна вважати успішними. на особ-
ливу увагу заслуговує виявлення катакомб-
ного могильника салтівської культури, який, 
на сьогоднішній день, є першим на низько-
му лівому березі сіверського Дінця.

рис. 2. хотомельський могильник, матеріали з катакомби 1

експедиція харківського історичного му-
зею ім. М. Ф. сумцова продовжила дослід-
ження стоянки пізньопалеолітичного часу 
біля с. Кам’янка ізюмського р-ну. Пам’ятка 
розташована на високому мису при впадін-
ні в р. сіверський Донець правої притоки 
р. суха Кам’янка. Час її існування припа-
дає на причорноморський етап пізнього 
плейстоцену і знаходиться в межах перехо-
ду від ранньопричорноморського стадіалу 
до початку пізньольодовиків’я. Досліджена 
до 2020 р. площа становила 225 м2 колекція 

знахідок налічувала 9533 артефакти. цьо-
горічний розкоп 12 м2 продовжив на південь 
ділянку 2019 р., де було знайдено 7 різців та 
багато фрагментів скам’янілого дерева.

Культурний шар визначений рівнем роз-
повсюдження знахідок, не має специфічно-
го забарвлення, розтягнутий по вертикалі, 
сильно пошкоджений внаслідок діяльності 
риючих тварин. Вміщує крем’яні артефак-
ти, дрібні шматочки жовтої та червоної вох-
ри, деревного вугілля і поодинокі невеликі 
фрагменти кісток тварин. найбільшу кон-

І. Сніжко, Л. Бабенко 

ДосліДЖеннЯ ЗаХіДної ДілЯнки стоЯнки 	
Доби піЗнього палеоліту білЯ с. кам’Янка 
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центрацію знахідок відзначено на глибині 
0,6 —0,75 м в світло-коричневому та жов-
тувато-палевому суглинку, частково вони 
присутні в типовому лесі. Простежено деяке 
падіння культурного шару в північно-схід-
ному напрямку, пов’язане із загальним зни-
женням поверхні мису в бік сіверського Дін-
ця та сухої Кам’янки.

Кремінь крейдяний якісний, місцевого 
походження, темно-сірого кольору, вкритий 
шаром патини різного ступеня інтенсив-
ності, зрідка має кальцитові патьоки. Під час 
дослідження культурного шару була вико-
ристана методика розбирання відкладів за 
умовними горизонтами завтовшки 5 см, по 
можливості знахідки лишалися на місці до 
остаточної фіксації. Просторові координа-
ти та позначки глибин для даної пам’ятки 
прив’язані до реперу, встановленого 2005 р. 
на дослідженій площі знахідки не утворю-
ють виразних скупчень (рис. 1).

у розкопі, що на загальній сітці квадратів 
пам’ятки має позначки 29—31/Д—ж, знахідки 
стали траплятися від поверхні, в шарі оранки. 
Їх небагато, переважно великі або середньо-
го розміру, лусочок немає. За станом повер-
хні вони розпадаються на дві основні групи: 
патиновані та без патини. із палеолітичного 
культурного шару походять майже виключно 
патиновані речі (частково або повністю), арте-
факти, що не мають патини, походять із зруй-
нованих оранкою шарів неоліту—енеоліту.

Пізньопалеолітична колекція, що похо-
дить з кв. 29—31/Д—ж, налічує 411 арте-
фактів і розпадається на групи, коротка ха-
рактеристика яких подана нижче.

нуклеуси та нуклевидні вироби: до цієї 
групи входять три нуклевидні уламки, нук-
леус конічний торцевий та нуклеус двохпло-
щадковий із зустрічним сколюванням. Гру-
па технічних сколів налічує 45 екземплярів і 
представлена 13 напівпервинними сколами 
формування / підправки нуклеусів; 18 ско-
лами підправки нуклеусів (один — у вигляді 
широкої пластини), 12 реберчастими скола-
ми, сколом підправки площадки нуклеуса, та 
різцевим відщепком. лусочок — 126 екземп-
лярів, уламків різних розмірів та форми — 
94 екземпляри. Відщепів та їх фрагментів 64, 
з них три первинних; 18 напівпервинних, з 
них чотири пластинчастих. З 43 вторинних 
відщепів 13 пластинчасті. Пластини, плас-
тинки та їх фрагменти налічують 43 екзем-
пляри. Пластин 5 екз., всі вони трискатні: 
дів цілі та три фрагменти. Пластинок дво- 
три- та чотирискатних 38 екз., з них сім ці-
лих, інші — у фрагментах. Мікропластинок 
та їх фрагментів 16 екз., з них чотири цілі.

Група знарядь із вторинною обробкою 
складається з 12 предметів: вісім різців, скре-
бок кінцевий високої форми, фрагмент мік-
ропластинки з притупленим краєм, чоти-
ригранний скол з ретушованою ділянкою. 
також скол підправки має сліди використан-

рис. 1. Кам’янка 2020, загальний вигляд культурного шару в кв. 29—31/Д—ж. Вигляд з півночі 
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рис. 2. Кам’янка 2020, різці
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ня в дистальній частині. В цілому характер 
знахідок типовий для стоянок, розташова-
них біля виходів крем’яної сировини.

Кілька знахідок із розкопу не належать до 
пізньопалеолітичної колекції і опинились в 
шарі по кротовинах. це уламок жовна, два 
відщепа, двоскатна пластинка та лусочка — 
всі без патини.

у складі цьогорічної колекції найбільш 
цікавою є велика, як для цієї пам’ятки, кіль-
кість різців на обмеженій площі. Всі ці знахід-
ки походять із чотирьох північних квадратів, 
які межують із ділянкою, дослідженою мину-
лого року. серед різців переважають бокові: 
різець боковий на масивному первинному 
відщепі (рис. 2: 1), бокові різці (рис. 2: 4, 7, 8), 
два різці бокові подвійні (рис. 2: 3, 6), різець 
боковий подвійний на масивному напівпер-
винному сколі з виїмкою (рис. 2: 5) та різець 
двогранний серединний подвійний (рис. 2: 
2). Минулого року досліджувалась ділянка 
29—31/З—і, на північ від цьогорічної. там 
також було зафіксовано сім різців в кв. 30—
31/З, 29—30/И, За всі роки досліджень в роз-
копах та підйомному матеріалі зафіксовано 
34 різці, 15 з яких на 7 м2 в розкопі кв. 29—31/
Д—і. Можливо, це пов’язано із специфікою 
ділянки, де відбувалось виготовлення або 
використання цих знарядь.

Під час розбирання культурного шару 
були зроблені наступні спостереження: з 
глибини 0,65 м скорочується кількість лусо-
чок та дрібних уламків; не знайдено жодно-
го фрагмента скам’янілого дерева (минулого 
року в кв. 29—31/З—і їх було дуже багато); 
нижні знахідки лежать безпосередньо на лесі 
майже на всій площі розкопу; як ніколи бага-
то знахідок виявлено під час прокопування 
контрольних 25 см — 34 екз. З них вісім заля-
гали в лесі, вісім — в давніх кротовинах, ре-
шта в сучасних кротовинах.

на поверхні мису, навколо розкопу, було 
зібрано численний підйомний матеріал. За 
характером сировини, станом поверхні та 
типологією виробів він розпадається на дві 
частини: пізньопалеолітичну та неолітично-
енеолітичну колекції.

До палеолітичної колекції, яка нарахо-
вує 23 екз., увійшли: сім відщепів, дев’ять 
пластин та пластинок у фрагментах, дві 
мікропластинки, два сколи формування / 
підправки нуклеусів та реберчастий скол 
підправки. Знаряддя із вторинною оброб-
кою представлені двома мікропластинамии 
з притупленим краєм.

неолітично-енеолітична колекція, 
що включає предмети без патини, налічує 
шість екз.: чотири скребка — два кінцевих на 
відщепах, кінцевий на фрагменті трискатної 
пластини та подвійний на первинному від-
щепі з ділянкою жовнової кірки; пластинка 
трискатна з ретушованою ділянкою та рі-
зець серединний на первинному відщепі з 
ділянкою жовнової кірки. До більш пізнього 
періоду можна віднести фрагмент конічного 
прясла.

на західному краю мису, де розташована 
стоянка, обмеженому невеликим ярком, ми 
кілька років поспіль збираємо підйомний ма-
теріал пізньопалеолітичного вигляду. цього 
року колекцію поповнили два торцевих нук-
леуси із зустрічним сколюванням, шість від-
щепів, дві мікропластинки, скол підправки 
площадки нуклеусу та чотир сколи форму-
вання / підправки нуклеусів.

отже, в результаті робіт, проведених вліт-
ку 2020 р. на пізньопалеолітичній стоянці 
біля с. Кам’янка, було досліджено площу 
12 м2 та зібрано підйомний матеріал. Ко-
лекцію із 453 предметів передано до фон-
дів харківського історичного музею імені 
М. Ф. сумцова.
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ХЕРСОНСьКА ОбЛАСть

Південна середньовічна експедиція іА 
нАн україни провела дослідження пам’яток 
в херсонській області — розкопки фортеці 
тягинь та розвідки в Білозерському р-ні.

За планом робіт основні зусилля були 
зосереджені на розкопках фортеці тягинь 
поблизу с. тягинка Бериславського р-ну. До-
слідження здійснені на двох ділянках — роз-
копах ііі і іV.

на розкопі ііі, до якого входить площа 
фортеці тягинь згідно з її планом, отрима-
ним у 2018 р., було продовжено розкриття 
кам’яних стін північно-західної ділянки, яка 
на сьогодні знаходиться над дорогою, що пе-
ретинає городище з заходу на схід. Під час 
розчищення північно-східного кута та при-
леглої стіни було розкрито кутову кам’яну 
вежу підквадратної форми розмірами 4,6 × 
4,2 м, загальною площею 19,3 м2. стіни вежі, 
складені з вапняку на вапняковому розчині, 

впущені у материк на глибину 0,4—0,6 м. 
стіни завтовшки 1,0 м збереглися на різну 
висоту, максимально до 1,75 м. З зовнішньо-
го боку вони заштукатурені та вкриті побіл-

C. Біляєва, К. Гуленко, С. Нємцов, О. Фіалко 

ДосліДЖеннЯ піВДенної сереДньоВіЧної експеДиції 

рис. 1. Фрагмент стіни з фризом у сельджуцькому 
стилі 

рис. 2. Фрагмент дерев’яної підлоги із залишками зброї 
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кою. Північно-східний кут на висоті 0,3 м 
був оперезаний фризом заввишки 0,4 м, 
зробленим з цілого вапняку, прикрашеним 
різьбленим декором у сельджуцькому стилі 
(рис. 1). Аналогічні оздоблення будівлі відо-
мі на пам’ятках Північного Причорномор’я, 
зокрема у Криму. Приміром, їх зафіксова-
но на цитаделі Мангупа XIV ст., на вході 
до мавзолею Джанике-ханум першої поло-
вини хV ст. Знахідки каменів с елементами 
схожого декору були відмічені ще під час 
досліджень фортеці тягинь В. і. Гошкевича. 
До того ж такі елементи як побілка і різного 
роду декоративні оздоблення стін були ха-
рактерними і для інших замків литви, Поль-
щі та скандинавії XIV—XVі ст.

у північно-західній половині приміщення 
вежі, на площі розмірами 1,0 × 1,1 м, просте-
жено вісім дошок від дерев’яних лаг підлоги, 
кожна завширшки до 14 см (рис. 2). на до-
шках підлоги знайдені фрагменти важкого 
залізного виробу, загладжені з одного кін-
ця. розміри фрагментів: довжина 12 см, тов-
щина, що зберіглася частково, 3 см, діаметр 
22 см. ймовірно, вони належать до бомбарди 
або іншої артилерійської зброї XIV—XV ст.

Посередині приміщення, по осі північ—
південь, розташовані три ями від стовпів, 
які підтримували верхній ярус вежі. ями за-
глиблені у материк до 0,25м, діаметр їх в се-
редньому 0,3 м. В заповненні ям простежені 
залишки потрухлої деревини. За перимет-
ром ями обмазані глиною (рис. 3).

До числа найбільш інформативних знахі-
док належать монети, переважно золото-
ординські. особливий інтерес становить 
добре збережена польська монета з білону 
Владислава Варненчика (1434—1444 рр.). це 
вже друга монета Варненчика (Краків) на те-
ренах фортеці. решту знахідок традиційно 
презентують фрагменти тарного, кухонно-
го та столового посуду, зокрема з поливою 
та ангобом, а також тарілок сграфіто; фраг-
мент імпортної скляної посудини з рельєф-
ним орнаментом; чисельні будівельні цвяхи, 
мушкетні кулі. хронологія інвентарю укла-
дається у межі XIV—XV ст.

За межами фортеці, з північного боку, 
було закладено розкоп іV, орієнтований за 
віссю північ—південь, площею 90 м2. ха-
рактер культурного шару та склад знахідок 
дещо відрізняється від матеріалів фортеці. 
Крім того, тут, як і раніше на городищі, за-
фіксовані рештки будівлі з необпаленої цег-
ли, тарна кераміка без поливи та ліпний по-
суд.

у Білозерському районі поблизу с. ста-
нислав проведено розвідку теренів (о. В. Чу-
бенко, М. М. ієвлев), яку пов’язують з діяль-
ністю великого князя литовського Вітовта. В 
результаті обстежено ділянку вздовж узбере-
жжя Дніпровського лиману.

роботи 2020 р. засвідчили перспективність 
планомірних досліджень фортифікаційної 
лінії Великого князівства литовського та 
руського, спільних рис розвитку будівель-
них традицій та матеріальної культури ве-
ликого ареалу східної європи. надзвичай-
но актуальними є й роботи з подальшого 
розвитку туристичного комплексу «парк в 
парку» Археологічного парку на території 
національного нижньодніпровського при-
родного парку.

рис. 3. Приміщення вежі. ями від стовпів для під-
тримки верхнього яруса
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Маленький, проте вагомий аргумент на 
користь існування давнього шляху Ара-
батською стрілкою з Пантікапею до цент-
ру скіфії було випадково знайдено в липні 
2020 р. це мініатюрна ольвійська мідна мо-
нета дельфін (рис. 1), яку знайшли під час 
поглиблення вручну невеличкого каналу, 
що сполучає протоку тонку (Генічеську або 
Велике Гирло) з маленьким затоном (він ут-
ворився внаслідок вибирання баласту для 
спорудження насипу мосту) на березі якого 
розташовано каяк-клуб «нА Море» (рис. 1, 
2). один з авторів знахідки, засновник цьо-
го клубу та знаний блогер олексій Вой-
цехівський, передав монетку до Генiчесь-
кого краєзнавчого музею, де вона одержала 
номер Кн-8877, н-794.

Показним є місце, де знайшли «дельфі-
на» — 80 м на схід від південного краю ав-
томобільного мосту, що веде з Генічеська на 
Арабатську стрілку (координати знахідки: 
46°09’37.4” N 34°47’49.6” E). тобто монета 
знайдена практично на вході до стрілки, що 
в античні часи, правила за величезний за-
хисний бар’єр між морем та сивашем та ві-
докремлювала тоді ще прісноводну водойму 
від Азовського моря. тобто істотної водної 
перепони, як зараз, не існувало, тому тут і 
не виникало потреби в переправі. Зважаю-

чи на невисоку вартість дельфіна, як дрібної 
розмінної монети, та її походження з ольвії 
від культу Аполлона Дельфінія, їх вжива-
ли вотивами, його просто могли кинути на 
шлях або в прогній біля нього з жертовною 
метою.

Заслуговує на увагу та обставина, що за 
0,7 км на схід від місця знахідки монетки, з 
акваторії невеликого Генічеського порту, за 
свідченням співробітників місцевого музею, 
походять античні речі, переважно уламки 
амфор. сиваш солоним стає в римський 
час, і відповідно в скіфські часи Меотіда не 
мала прямого сполучення з Гнилим морем. 
тому в декількох місцях, хоч і низький пів-
нічний край Арабатської стрілки був все 
ж таки цілком доступним для проходу ним 
торгівельним караванам. Але 110 км важкого 
триденного шляху вздовж моря піщаною ко-
сою вимагали певної офіри, що вірогідно й 
робили давні подорожні. Дотичним доказом 
нижкого рівня сиваша в давні часи, крім ві-
домого аргументу кримських геологів ще се-
редини минулого сторіччя (аналізу донних 
шарів водойми), є наявність великого курга-
ну на о. Папанін (стара назва Коянли). Кос-
мічні знімкі між західним берегом Арабат-
ської стрілки та о. Папанін фіксують мілину 
(місцеві мешканці підтверджують тут наяв-

Ю. Болтрик, О. Войцехівський 

ЗнаХіДка ольВіЙської монети на піВноЧі 	
арабатської стрілки 

рис. 1. Місце знахідки ольвійського дельфіна в каналі біля каяк-клубу «нА Море» та ольвій-
ський дельфін (фото о. Войцехівського) 
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ність броду глибиною 1,3—1,5 м), що разом 
з невеликою відстанню в 0,56 км між цими 
ділянками суші, засвідчує, що в часи будів-
ництва курганів острів був півостровом.

на наше прохання роман Козленко, з 
огляду на форму Арабатського «дельфі-
на», засвідчує, що той належить до третьої, 
найбільш реалістично виконаної, групи 
цих монет (за класифікаціями В. П. харко, 
В. В. лапіна та Д. Ю. Чистова), та може бути 
датований кінцем VI — першою третиною 
V ст. до н. е. також було наголошено, що гар-
ний стан збереженості «дельфіна», свідчить 
про те, що в довгому вжитку він не був.

Карта середини XIX ст. (рис. 3) демонс-
трує три напрямки шляхів після виходу з 
Арабатської стрілки, два з яких могли вести 
до ольвії. З огляду на ту обставину, що шля-
хами з ольвії та Березані, де знахідки монет-
дельфінів обчислюють сотнями, для пот-
рапляння на стрілку треба було здолати дві 
значні водні перешкоди: Бузький лиман та 
спільну заплаву Дніпра та Конки, не виклю-
чаємо і морського способу комунікації з Бос-
пором. не виключаємо і сухопутний шлях 
через броди поблизу Каменського городи-
ща, тоді і залишався варіант маршруту, якій 
ми реконструюємо. тим більше, що знахід-
ки ольвійських монет-дельфінів V ст. до н. е. 
відомі на Мірмекії та німфеї, ця обставина 
вказує на ольвійсько-боспорські контакти, 
і можна ще раз наголосити, що вони могли 
відбуватися і через Арабатську стрілку.

рис. 2. Місце знахідки монети-дельфін в акваторії 
протоки тонка (м. Генічеськ) 

рис. 3. Фрагмент листа (31—13) карти Шуберта 
(1865 р.) з розгалуженням трьох напрямків шляхів піс-

ля виходу на материк з Арабатської стрілки

наприкінці серпня та в першій половині 
вересня звітного сезону Арабатська експе-
диція іА нАн україни під керівництвом 
Ю. Болтрика проводила роботи поблизу 
с. щасливцеве Генічеського р-ну. розкопа-
но було добудову до найбільшого (вис. 4 м) 
кургану Арабатської стрілки, що датується 
добою ранньої бронзи. експедиція прибу-
ла на запрошення голови виконкому щас-
ливцевської сільради Віктора Плохушко, 
який повідомив про інформацію мешканця 
села Дмитра Борисенка щодо провалля на 
полі, яке утворилося поблизу найбільшого 
кургану біля с. щасливцеве (рис. 1). З пові-

домлення стало зрозумілим, що провали-
лась поховальна катакомба на північному 
краю видовженого насипу (первісна довжи-
на 56 м, вціліло 32 м, висота 0,3 м), тобто у 
так званому хвості, що відходив в західному 
напрямку від тіла великого кургану (№ 4). 
сферичний насип цього великого кургану 
відділений від добудови, яку було дослідже-
но, великим котлованом (завглибшки 4 5 м), 
що утворився внаслідок тривалого добуван-
ня глини в цій частині Арабатської стрілки. 
слід зазначити, що й насип добудови зазнав 
значного антропогенного впливу. Декілька 
десятирічь тому, для насаджень виногра-

Ю. Болтрик, О. Фіалко, О. Пробийголова, Л. Кармазіна, С. Теліженко 

поХоВаннЯ ліДера катакомбного населеннЯ 
арабатської стрілки 
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ду тут була проведена глибока плантажна 
оранка, паралельні темні смуги якої про-
ступали на світлому тлі шару материкової  
глини.

Вже з першого дня робіт стало зрозуміло, 
що провал стався над поховальною камерою 
досить великих розмірів. З огляду на сусідс-
тво великого кургану доби бронзи, версію 
про скіфську приналежність катакомби 
відразу ж було виключено. це підтвердили і 
подальші її дослідження, що тривали більше 
тижня. стала зрозумілою вся картина похо-
вального комплексу. невелика кругла вхідна 
яма (рис. 2), заповнена переважно жовтою 
глиною, глибиною 2 м від сучасної повер-
хні, в верхній частині мала діаметр 0,8 м і 
майже вдвічі розширювалася в середній час-
тині. З вхідної ями до поховальної камери в 
північно-східному напрямку вів невеликий 
лаз завширшки 0,8 м, довжиною 0,65 м. Ка-
мера квасолеподібної форми, орієнтована 
за лінією північний захід — північ—півден-
ний схід — південь, розмірами 3,2 × 1,8 м, 
глибиною 2,4—2,5 м від сучасної поверх-
ні. В центральну частину камери поклали 
чоловіка випростано на спині, головою на 
захід. З огляду на великі розміри поховаль-
ної камери та супроводжуючий інвентар, 
стало зрозумілим, що це статусне похован-
ня очільника певної групи населення інгу-
лецької катакомбної культури (рис. 3). В пів-
денно-західному кутку камери, неподалік 
від входу до неї, зафіксовано декілька плям 

бордової вохри. на долівці камери, під сере-
диною устя, траплялися шматочки деревного  
вугілля.

небіжчика супроводжували: добре поліро-
ваний кам’яний молоток (рис. 4) з дерев’яним 
руків’ям, посох з круглим навершшям на 
долівці камери (вціліли лише його відбит-
ки), сім мініатюрних вістрів стріл з прозоро-

рис. 1. схема розміщення кургану 4/4а на південь від 
с. щасливцеве 

рис. 2. Вигляд частини добудови (курган 4а) з вхідною ямою та камерою поховання 1 і на від-
даленому плані курганом 4, поблизу с. щасливцеве 
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го світло-жовтого та темно-сірого креміню 
(рис. 4). Голова та кінцівки небіжчика були 
пофарбовані вохрою. ретельне дослідження 
залишків черепу (його розчавило падінням 
склепіння катакомби, а довершили руйна-

цію ховрахи, які в його коробці влаштували 
кубло), дозволило встановити, що голову по-
мерлого перед похованням відокремили від 
тіла та піддали обряду мацерації. на прове-
дення певних ритуальних дій з черепом вка-

рис. 3. Вигляд камери катакомбного поховання 1 кургану 4а поблизу с. щасливцеве. В півден-
но-західній стінці камери видно невелике устя короткого дромосу 

рис. 4. стріли та молоток з поховання 1 
кургану 4а поблизу с. щасливцеве 
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зують фрагменти сірих та сіро-фіолетових 
його фрагментів. Крім того вдалося виявити 
окремі шматочки поховальної маски з суміші 
глини з вохрою. на місці вушних отворів за-
фіксовані вставки з вохри конічної форми. 
Вірогідно, тут була і імітація носа.

Подальші дослідження насипу добудови 
до кургану 4 дозволили відкрити ще п’ять 
давніх поховань. одне з них катакомбної 
культури з трьома небіжчиками (серед них 
і дитина). Поховальна камера (сусідня з по-
передньою могилою 1) витягнута з заходу 
на схід і під її протилежними торцевими 
стінками виявлено дві орнаментовані ліпні 
посудини. Кістки двох небіжчиків були від-
сунуті під протилежну входу стінку камери, 
аби звільнити місце третьому, тобто моги-
лу використовували за принципом склепу 
(рис. 5).

наявність на головній осі насипу-добудо-
ви ще чотирьох могил бабинської археоло-
гічної культури змушує вважати, що саме 
завдяки їм збудували цей «хвіст-добудову» 
до великого кургану. Могили «бабинців» 

приблизно на два—три сторіччя молодші 
за катакомбні. тоді як тут опинились дві 
могили останніх, ще й вагомих в соціально-
му плані? Вірогідно, поруч, за 50—60 м від 
вже існуючого великого кургану 4, скоріш 
за все, тоді ще не дуже великого за розміра-
ми, звели скромний насип для «катакомб-
ників», який потім бабинці перекрили на-
сипом-досипкою. Власне тому катакомбні 
могили і опинилися на його північній пери- 
ферії.

Поховання носіїв бабинської археологіч-
ної культури дали матеріал для антрополо-
гів, а з двох могилок немовлят походять дві 
невеличкі посудини.

Варто зазначити, що перспективним для 
подальшого дослідження є і сам курган 4. Він 
найбільший серед насипів навколо с. щас-
ливцеве і є крайнім з півдня в розтягнутому 
ланцюгу (довжиною 3 км) з п’ятьох курганів 
(рис. 1). слід зазначити, що на триверстовій 
карті 1913 р. налічується дев’ять насипів, 
проте на сьогодні маємо лише п’ять, інші ро-
зорані і десь ховаються в ланах.

рис. 5. Вигляд камери катакомбного поховання 4 кургану 4а поблизу с. щасливцеве
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у звітному польовому сезоні було продов-
жено розвідки на ягорлицькому поселенні, 
яке розміщується на узбережжі ягорлицької 
затоки біля села іванівка Голопристанського 
р-ну. розвідки з шурфуванням у 2020 р. ста-
ли відновленням досліджень на пам’ятці від 
часу останніх шурфувань М. П. оленковсь-
кого у 1995 і 1999 рр. За роки попередніх на-
укових пошуків А. с. островерхова та інших 
дослідників на поселенні було відкрито де-
кілька житлових комплексів, залізоплавиль-
ну піч та домницю для добування заліза. 
однак, переважна частина пам’ятки зали-
шилася невивченою. Залишилися відкрити-
ми питання щодо просторової структури по-
селення та збереженості культурного шару. 
Головним завдання розвідок 2020 р. було ви-
явлення ділянок збереженого культурного 
шару, обстеження грабіжницьких пошкод-
жень пам’ятки та визначення завдань по-
дальших розкопок. З огляду на поганий стан 
поверхні пам’ятки усі зусилля були спрямо-
вані на мінімізацію руйнування культурно-

го шару. тому основна увага була зосеред-
жена на огляді грабіжницьких ям, зачистці 
їх стінок або на шурфуванні пам’ятки саме 
на місці останніх. В ході роботи була обсте-
жена територія пам’ятки та зібрано незнач-
ну колекцію підйомного матеріалу, який в 
більшості фіксувався на узбережжі затоки. В 
результаті робіт в два етапи було закладено 
чотири шурфи та проведена одна зачистка 
великої грабіжницької ями (рис. 1).

Шурф 1 розташовано у великій котловині 
(видув піску), яка розміщується в лісонасад-
женні акацій на півдні поселення за 115 м 
від узбережжя затоки (рис. 1). Грабіжницька 
яма була прямокутної форми розмірами в 
межах 1 м, глибиною до 20 см. у викиді були 
знайдені уламки стінок амфор та дрібні 
фрагменти розписного посуду. Шурф 1 роз-
мірами 1 × 2 м довгою стінкою орієнтовано у 
напрямку довгої стінки грабіжницької ями з 
північного заходу на південний схід. на гли-
бині 20 см від денної поверхні зафіксовано 
прошарок сірого золистого піску з включен-
ням кераміки та вугілля у 10 см. ймовірно, 
цей горизонт є культурним шаром поселен-
ня. незначне заглиблення зафіксовано у 
північно-західній стінці. Заповнення об’єкта 
включало значну кількість уламків амфор та 
профільну частину іонійського кіліку (перша 
половина VI ст. до н. е.). сірий золистий шар 
піску, вірогідно, пов’язаний з ремісничою 
діяльністю майстрів з виплавки та обробки 
заліза, засвідченої розкопками А. с. остро-
верхова в 60 м на південь від шурфу 1. Гли-
бина шурфу склала 90 см, материковий шар 
є жовтим алювіальним піском.

Дещо інша ситуація зафіксована у шур-
фі 2, який було закладено у великій кот-
ловині між озерами Висохле та Північне за 
180 м від узбережжя затоки (рис. 1). на місці 
грабіжницької ями округлої форми (близь-
ко 50 см діам.) закладено шурф розмірами 
1 × 2 м, довгою стінкою орієнтований з пів-
ночі на південь. Культурний шар майже не 
зберігся.

Знахідки кераміки та великої кількості 
фрагментів залізного виробу / ів, який роз-
кришився на дрібні платівки, зафіксовано 
у верхньому шарі до 20 см — гумусованому 
піску. Можливо, що тут культурний шар 
було перевідкладено. В південно-західному 
кутку зафіксовано лінзу сірого піску (30 × 
60 см), яка справді могла являти собою ділян-
ку культурного шару. Максимальна глиби-

А. Колесниченко 

роЗВіДки на Ягорлицькому поселенні 

рис. 1. схема розміщення шурфів 2020 р. на ягорли-
цькому поселенні 
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на шурфу склала 80 см від денної поверхні. 
Знахідки з шурфу здебільшого представлені 
дрібними розшарованими стінками черво-
ноголиняних амфор та крихтами залізного 
виробу, який було виявлено грабіжниками.

Шурф 4 та зачистка 5 були закладені на 
місці великої грабіжницької ямі та багатьох 
менших перекопів (рис. 1). руйнування цієї 
ділянки поселення було зафіксовано попе-
редніми розвідками в 2018 р. та спостережен-
нями на супутникових знімках (Google Earth, 
Bing). Грабіжницькі ями тут простежені ще з 
2006 р. Площа руйнування має форму тра-
пеції. За візуальними спостереженнями най-
довша стінка на півночі біля дороги 11 м, 
західна сторона — 7 м, східна 5,5 м, південна 
9 м. хоча супутникові знімки 2006 р. показу-
ють значно більші руйнування у вигляді пря-
мокутника 17 × 10 м. Біля дороги та на місці 
ям у 2018 р. були виявлені численні уламки 
кераміки, в тому числі доброї збереженості з 
залишками фарб, що вказувало на наявність 
заглиблених об’єктів у зоні руйнування. у 
2020 р. серед підйомного матеріалу, зібра-
ного поруч, були наявні шлаки та скляна бі-
конічна намистина. Шурф 4 було закладено 
на південно-східній стороні зруйнованої ді-
лянки, довга стінка його орієнтована на пів-
ніч. Метою закладення шурфу 4 було розрі-
зати стінку грабіжницької ями, дослідити її 
заповнення та вивчити непорушену частину 
поселення. В результаті роботи не вдалося 
виявити залишків культурного шару, знахід-
ки артефактів були представлені декількома 
фрагментами кераміки із західної сторони, 
на місці грабіжницької ями. стратиграфія 
шарів складалася з верхнього гумусованого 
піску до 15 см, сірого піску до 50—60 см, ниж-
ній шар представлено стерильним жовтим 
піском. Максимальна глибина шурфу скла-
ла 80 см. Зачистка 5 була закладена з північ-
ного боку зруйнованої ділянки на відстані 
1—1,5 м від дороги, розмірами 2 × 2 м (рис. 1). 
у зачистці 5 зафіксовано грабіжницьку яму. 
нечисленні знахідки кераміки були зафік-
совані у півн.-сх. куті у лінзі сірого піску на 
глибині 24—56 см від денної поверхні. у пів-
денній частині зачистки у сірому піску на 
глибині 57—65 см було зафіксовано гори-
зонтальне залягання черепків. Материковий 
шар являє собою чистий жовтий пісок. Мак-
симальна глибина зачистки склала 80 см.

несподіваний результат було отримано в 
ході дослідження шурфа 3. Шурф було за-
кладено на дні котловини між озерами Висо-
хле і Північне за 240 м від узбережжя затоки 
та 62 м на північний схід від шурфа 2 (рис. 1). 
Грабіжницька яма тут мала прямокутну 
форму розмірами 1 × 1,5 м. Довгою стінкою 
вона була орієнтована схід—захід. у викиді 
грабіжників знайдено шматки обмазки, 

уламки стінок червоноглиняних амфор та 
фрагменти ліпного посуду, в тому числі час-
тини пательні. Глибина грабіжницької ями 
25—40 см. Після відкриття шурфа 3 на місці 
цієї ями, встановлено, що грабіжники натра-
пили на археологічний об’єкт та зруйнували 
його частину. Задля встановлення характеру 
об’єкта до його подальшої руйнації антро-
погенними факторами було проведено дві 
прирізки на північ та захід. Загальна площа 
відкритої частини склала 10,65 м2. на розко-
паній ділянці було відкрито залишки горну 
складної конструкції та прилеглі до нього 
об’єкти (рис. 2). Південна частина горну була 
зруйнована грабіжницькою ямою. об’єкт 
залягав досить високо, на глибині 17—24 см 
від денної поверхні, його перекривав шар 
гумусованого піску з горизонтальним заля-
ганням великої кількості фрагментів стінок 
однієї або декількох красноглиняних амфор. 
стінки горну не збереглися, його контури 
діаметром близько 1 м фіксувалися у виг-
ляді округлої плями дуже щільного шару з 
включенням горілої глини, золистого піску, 
вугілля, кальцинованих дрібних кісточок та 
шматками комкуватої обпеченої червоно-
брунатної плямистої обмазки. остання була 
сформована з піску і глини з включенням 
органіки, кісточок, іноді фрагментів керамі-
ки. В результаті високої температури обпалу 
пісок брунатного кольору постійно налипав 
на такі шматки. Деякі з них мали підпря-
мокутну форму, що може свідчити про бу-
дування стінок горну з цеглин такого тіста. 
Максимальна товща залишків горну склада-
ла 20 см. Черінь печі з глини зеленого коль-
ору в плані мав овальну форму, видовжену з 
півночі на південь (розмірами близько 70 × 
60 см). незначний виступ з щільної черво-
но-брунатної глини підпрямокутної форми 
на рівні череня печі зафіксовано з південної 
сторони печі, яка була сильно пошкоджена 

рис. 2. розкрита частина печі у північній прирізці 
шурфа 3
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грабіжницькою ямою. З південно-східної 
сторони горну майже впритул до нього за-
фіксовано неглибоку яму, яка відокремлюва-
лася опуклим в плані бортиком (висотою 4—
5 см), сформованим з крихт обпаленої глини 
та піску (рис. 2). Всередині цієї загородки 
зафіксовано щільне заповнення з золистого 
чорного піску з домішкою вугілля та дріб-
ними шматочками глини. З північно-східної 
частини печі зафіксовано уламок обмазки з 
напівциліндричним вдавленням діаметром 
6 см, яке мало незначне розширення з північ-
ної сторони. Продовження обмазки з таким 
вдавленням зафіксовано південніше. Форма 
вдавлення може свідчити про конструктивні 
елементи печі з застосуванням продухів або 
сопел. З північно-західної сторони печі вияв-
лено три схожі циліндричні відбитки у шарі 
чорного золистого піску.

Конструкція робочої зони ремісника не 
обмежувалася лише наявністю печі. З її 
південної сторони зафіксовані викладки з 
чорного сирцю та червоно-брунатних ком-
куватих цеглин. З західної сторони вони 
формували прохід, заповнений золою. Біля 
них також зафіксовано неглибокі ями, за-
повнені золистим піском. З-поміж знахідок 
зачистки об’єкта слід відзначити дві пола-
мані намистини, уламок бронзового стриже-
ня та два трилопатеві бронзові вістря стріл. 
на особливу увагу заслуговують уламки ок-
руглої ліпної пательні. Попри беззаперечно 

ремісничий характер печі, тут не зафіксо-
вано скупчення шлаків від виробництва чи 
обробки скла та металів. В процесі розкопок 
було виявлено лише декілька маленьких 
шматочків шлаків.

розвідки з шурфуванням в 2020 р. дозво-
лили дійти декількох важливих висновків 
щодо структури поселення та збереженості 
культурного шару. у шурфі 1 було зафіксо-
вано наявність культурного шару та заглиб-
леного об’єкта, що дає надію на можливість 
майбутніх досліджень збережених заглибле-
них об’єктів зі свідоцтвами ремісничої діяль-
ності у південній частині поселення. Шурф 4 
та зачистка 5 підтверджують припущення 
А. с. островерхова про нерівномірність роз-
повсюдження культурного шару у вигляді 
окремих лінз. як показали роботи цього 
року, грабіжницькі покопи можуть повністю 
знищувати такі ділянки збереженого куль-
турного шару.

Важливим результатом розвідок є від-
криття горну, який використовувався для 
високотемпературної ремісничої діяльності. 
така конструкція печі вперше зафіксована 
на ягорлицькому поселенні. таким чином, 
можна впевнено стверджувати, що ділянка 
між озерами Висохле та Північне не була 
виключно житловим простором. ця тери-
торія є не менш цікавою та перспективною 
для майбутніх досліджень, ніж південна час-
тина поселення.

Пізньоскіфська експедиція іА нАн украї-
ни (керівник о. В. симоненко) продовжила 
дослідження могильників Червоний Маяк та 
3олота Балка (після реформи отГ обидва села 
входять до складу Бериславського р-ну).

на могильнику Червоний маяк було про-
довжено розкоп хіі, на захід від минулоріч-
ної ділянки. на розкопі площею 5 × 10 м з 
трьома прирізками було виявлено 9 похо-
вальних споруд (поховання 160—168).

Поховання 160 (ґрунтова яма). Похован-
ня жінки супроводжувалося мініатюрною 
ліпною чашкою на кільцевому піддоні, на 
шиї — дрібне намисто зі скла, гагату та фа-
янсового бісеру.

Поховання 161 (ґрунтова яма). Поховано, 
здогадно, жінку без супутнього начиння.

Поховання 162 (катакомба). 3а черепом мо-
лодого чоловіка (?) було покладено миску 
зарубинцького типу із залізним ножем та 
напутньою їжею (кінцівка кози або вівці). на 
лівому плечі — бронзова фібула середньола-
тенської схеми, на правому зап’ястку — брон-
зовий браслет. у вхідній ямі було знайдено 
рештки двох ліпних посудин із залощеною 
поверхнею.

Поховання 163 (катакомба). Пограбоване у 
давнину, в анатомічному порядку залиши-
лися перехрещені гомілки. на долівці каме-
ри було зібрано намисто, залізний ніж, дріб-
ні фрагменти ліпної кераміки.

Поховання 164 (ґрунтова яма). Між ключи-
цями чоловічого скелету знайдено бронзову 
фібулу середньолатенської схеми.

О. Симоненко, О. Дзнеладзе, Д. Сікоза 

ДосліДЖеннЯ на ХерсонЩині 
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Поховання 165 (катакомба). Пограбоване 
в давнину, в камері у безладі знайдені кіст-
ки двох дорослих людей та дрібну бронзову 
пластинку 3 × 5 см, складену навпіл.

Поховання 166 (катакомба). Парне похован-
ня молодої жінки з дитиною. В області шиї 
скелету дитини знайдено намистину-скара-
беоїд і поліхромну намистину. 3а головою 
скелету жінки стояла сіроглиняна миска. 
В ній лежало бронзове люстро у різьблено-
му дерев’яному футлярі. Поруч знайдено 
прясельце, виточене з амфорної стінки. на 
шиї похованої — разок скляного намиста, 
на пальці правої руки — залізний перстень 
із бронзовою вставкою. В області зап’ясть та 
щиколоток — бісер та дрібні намистини, що 
прикрашали одяг.

Поховання 167 (ґрунтова яма). В неглибокій 
ямі виявлено два дитячих скелети, що лежа-
ли головами в протилежні боки. Поховання 
безінвентарне.

Поховання 168 (незакінчена катакомба). 
решток скелету в камері не виявлено. В за-
повненні вхідної ями знайдено намистину, 
фрагмент дна буролакової миски, фрагмен-
ти стінки ліпної посудини та світлоглиняної 
амфори.

Поховання цієї ділянки могильника Чер-
воний Маяк попередньо можуть бути дато-
вані в межах іі ст. до н. е. — і ст. н. е.

у 3олотій балці провели рятівні роботи 
з дослідження поховання, вхідна яма якого 
впала до урвища, що перерізає могильник в 
його північній частині.

Поховання 100 (катакомба). розташоване на 
захід від поховання 99, дослідженого у 2019 р. 
Поховання пограбоване в давнину. на долів-
ці камери в безладі лежали кістки декількох 
дорослих похованих, два панцирі черепах, 
ліпна «парна» курильниця, залізний ніж, за-
лізна пряжка, половина залізної воїнської фі-
були, 13 залізних трьохгранних черешкових 
вістер стріл із залишками дерев’яних ратищ, 
сердолікові та скляні намистини.

Поховання 101. Повністю зруйноване 
ерозією. на дні урвища, в південно-західній 
частині зібрано кістки скелету дорослої лю-
дини, фрагмент ліпної кераміки та залізне 
трьохгранне черешкове вістря стріли.

Крім того, восени херсонська експеди-
ція ДП «нДц “оАсу”» (керівник о. В. си-
моненко) провела розкопки курганів біля 
с. Ювілейного олешківського р-ну.

Було розкопано 13 курганів, що містили 
різночасові поховання доби бронзи, ранньо-
го залізного віку, середньовіччя.

насипи курганів 1—3 було споруджено над 
зруйнованими похованнями зрубної культу-
ри. 3найдено залишки дерев’яної посудини 
з бронзовими штифтами (курган 1) і фраг-
менти ліпного горщика (курган 2).

Курган 4 містив два поховання. основне по-
ховання 1 доби бронзи було зруйноване під 
час спорудження скіфського поховання 2. 
Впускну скіфську катакомбу пограбовано в 
давнину. Від начиння збереглися фрагмен-
ти втулки списа.

Курган 5 також містив два скіфських похо-
вання, пограбовані в давнину. В заповненні 
поховальних споруд (ґрунтова яма та яма 
з підбоєм) знайдено фрагменти кам’яного 
розтиральника і ліпної кераміки.

Курган 6 містив 7 поховань. Первинний на-
сип кургану було споруджено над похован-
ням зрубної культури. До насипу впущено 
поховання зрубної та бабинської культур, 
скіфське (пограбоване у давнину), сарматсь-
ке (?) та половецьке.

В кургані 7 досліджено три могили інгуль-
ської катакомбної культури з орнаментова-
ною чашею (поховання 4) та іклом ведмедя 
(поховання 7), могила бабинської культури 
з кістяною пряжкою (поховання 1), чотири 
зруйнованих камерних поховання (катаком-
бних?).

Курган 8 містив одне безінвентарне зрубне 
(?) поховання.

Курган 9 містив дев’ять поховань: основне 
поховання зрубної культури, шість впуск-
них скіфських поховань у катакомбах і одне 
сарматське. серед знахідок — ліпні зрубні 
горщики, бронзові вістря стріл, скляні на-
мистини, фрагменти залізних виробів, сар-
матські посудини.

Курган 10 було споруджено над основним 
скіфським похованням, пограбованим у дав-
нину.

В кургані 11 досліджено одне поховання 
зрубної культури. на краю насипу знайдено 
антропоморфну стелу і кам’яний розтираль-
ник.

В кургані 12 досліджено пограбовану скіфсь-
ку катакомбу з двома вхідними ямами.

Курган 13 виявився кенотафом, час та 
культурну належність якого визначити не-
можливо.
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ХмЕЛьНицьКА ОбЛАСть

Минулого сезону на замовлення ніАЗ «Ка-
м’янець», проводились археологічні дослід-
ження на об’єкті турецькі бастіони XVIі ст. 
(охоронний номер 728). Дослідження прово-
дила Кам’янець-Подільська архітектурно-ар-
хеологічна експедиція ДП «нДц “оАсу”» іА 
нАн україни (керівник П. о. нечитайло).

об’єктом дослідження була башта у за-
хідній частині міського муру, між турецьким 
бастіоном і Кушнірською баштою (рис. 1).

назва «литовська» у відомих нам історич-
них джерелах не зустрічається. таке найме-
нування пам’ятки з’явилось у недавній час. 
на плані Кипріяна томашевича 1670-х рр. 
вежу можна роздивитися достатньо деталь-
но (рис. 2: 1). Зображення показує триярус-
ну вежу. Верхній ярус захищено зубцями. 
Аналогічні зубці бачимо над арковим проїз-

дом в місто. середній ярус з прямокутними 
бійницями. Аналогічні бійниці зображено 
на Кушнірській башті та оборонній стіні, 
що примикає до литовської вежі із заходу. 
Контрфорси, що посилюють північну стіну 
зараз, на плані не позначені. нижній ярус — 
глухий, без бійниць.

на фото кінця хіх ст. бачимо вежу зі збе-
реженими стінами (рис. 2: 2). у другій по-
ловині хх ст. східна стіна вежі та склепіння 
середнього ярусу було зруйноване і башта 
заповнювалась сміттям та мішаним ґрунтом. 
на момент початку досліджень башта була 
повністю заповнена ґрунтовими наносами.

у стратиграфії заповнення вежі спостері-
галась тенденція падіння усіх шарів від пів-
нічної стіни до південної, в бік виходу. За-
гальна висота засипки сягала 3 м до рівня 
кам’яної підлоги верхнього ярусу. рівень 
засипки башти залягав за 30 см нижче від за-
лишків склепіння у західній стіні.

Перший метр заповнення презентовано 
гумусованим ґрунтом із матеріалами кінця 
хх — початку ххі ст. Потужність цього шару 
становила близько 1 м. По мірі заглиблення 
цей шар світлішав і переходив у наступний 
шар — завал каміння.

Завал каміння потужністю 1,2—1,6 м скла-
дався з каменю різних розмірів із залиш-
ками світлого вапняно-піщаного розчину. 
цей шар утворився внаслідок руйнування 
склепіння башти, та, частково, стін. як бачи-
мо на фото кінця хіх ст. , західна стіна баш-
ти не була зруйнована, а отже, склепіння теж 
існувало (рис. 2: 2).

нижче залягав мішаний гумусований шар 
потужністю 0,4—0,6 м. судячи з фрагментів 
керамічного посуду, цей шар утворився ще 
в першій половині хх ст., коли приміщення 
башти ще використовувалось. Шар датовано 
мідною радянською монетою 1934 р.

Під мішаним культурним шаром залягала 
кам’яна підлога, викладена з масивних вап-
някових плит (рис. 3: 2). товщина плит — 
7—12 см. Плити підпрямокутної форми. 
Під ними підсипка з мішаного ґрунту, дріб-
ної цегли, невеликого каміння. Потужність 

П. Нечитайло, Д. Тимчук, О. Омельченко 

ДосліДЖеннЯ литоВської баШти 	
у кам’Янці-поДільському 

рис. 1. литовська башта (вежа) на фрагменті ортофо-
топлану Кам’янця-Подільського 
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підсипки до 10 см. нижче підсипки залягав 
мішаний ґрунт з фрагментами керамічно-
го посуду другої половини хіх — першої 
половини хх ст. потужністю 10 см. Під цим 
ґрунтом залягала ще одна нижня підлога 
з кам’яних плит (рис. 3: 2). Залягання обох 
підлог було нерівномірним. окремих плит 
не вистачало як у першому так і у другому 
ярусі підлоги (рис. 3: 2).

Після зачистки підлоги, у північно-захід-
ному кутку башти було закладено шурф 
розміром 1,5 × 1 м. Шурфом було досягну-
то глибини 0,8 м від рівня підлоги другого 
ярусу. Ґрунт під підлогою був мішаний, гу-
мусований з фрагментами деревного вугіл-
ля, у ньому траплялись фрагменти кераміки 
XV—XVI і XVII ст.

Фінальні обміри башти були наступ-
ними. Висота — 10,6 м в західній частині, 
8,4 м в східній частині. В основі, включно з 
контрфорсами, ширина башти по північ-
ній стіні — 8,26 м. Ширина західної стіни у 
верхній частині — 2,6 м. Зовнішня довжина 
західної стіни — 7,95 м. Ширина 
східної стіни — 2,45 м. Ширина 
північної стіни — 2,5 м. Зовнішня 
довжина північної стіни у верхній 
частині — 7,83 м. Ширина півден-
ної стіни — 2,45 м. Внутрішні роз-
міри башти наступні. Довжина 
північної стіни — 2,9 м. Довжина 
південної стіни — 2,7 м. Довжина 
західної стіни — 2,8 м, східної — 
2,75 м. у північній стіні — бійни-
ця. на момент розкриття башти 
від наносів була значно пошкод-
жена, кладка розібрана. В процесі 
розчистки — укріплена майстра-
ми-реставраторами. Бійничний 
отвір трапецієподібної форми. 
Зсередини має ширину 1 м. Зов-
ні ширина — 0,3 м. обрамлений 
білокам’яним порталом. Вхід до 
башти знаходиться у південній 
стінці навпроти бійниці. Вхідний 
отвір трапецієподібної форми. 
Зсередини башти має шири-
ну 1,4 м, зовні — 0,77 м. обрам-
лений білокам’яним порталом  
(рис. 3: 2).

археологічний матеріал пред-
ставлено, переважно, речами, що 
відображають заключний період 
використання башти та період, 
коли вона припинила своє іс-
нування і була перетворена на 
смітник. До останнього періоду 
належать речі, знайдені у верхнь-
ому гумусованому шарі. це плас-
тикові та скляні пляшки, пакети, 
банки від консервів, тощо.

у шарі над кам’яною підлогою знайдено 
велику кількість уламків керамічного посуду 
та скляного посуду. є кілька добре збереже-
них речей: керамічний підсвічник (рис. 5: 4) 
та керамічна чарочка (рис. 5: 5). цей шар да-
товано знахідкою мідної радянської монети 
1934 р.

Під кам’яною відмосткою другого ярусу 
траплялись частини білоглиняної полив’яної 
кераміки та фрагментовані лицьові пласти-
ни кахель. одна з фрагментованих лицьових 
пластин коробчастої кахлі має традиційний 
рослинний орнамент з домінуючим елемен-
том у вигляді стилізованої геральдичної лілії 
(рис. 5: 7). такі кахлі масово трапляються у 
шарах та об’єктах Кам’янця-Подільського 
кінця XVII ст. ймовірно, саме таким часом 
можна датувати кам’яну підлогу другого 
ярусу башти.

цікаві знахідки трапились в завалі камін-
ня над кам’яною підлогою, що інтерпре-
тується нами як завал склепіння, та частково 
стін вежі. це фрагмент чорного димленого 

рис. 2. Зображення башти: 1 — на фрагменті плану 1670-х рр. (по-
казана стрілкою). 2 — на фото кінця хіх століття (показана стріл-

кою) 
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глека зі стрічковою широкою ручкою з трьо-
ма поздовжніми пальцевими заглибленнями 
(рис. 5: 2) та фрагмент миски з гострокут-
ним виступом нижче вінця (рис. 5: 3). особ-
ливо цікавою є знахідка арбалетного болта 
(рис. 5: 1). Болт довжиною 8,5 см, довжина 
голівки 3 см. Болт належить до типу 4 за ти-

пологією о. Ф. Мєдвєдєва. о. Ф. Мєдвєдєв 
датував цей тип в межах XIII—XIV ст. утім, 
в Білорусі болти такого типу вкладаються в 
рамки XIіі—XV ст., а литовський дослідник 
Г. рацкявічюс датує їх в межах другої поло-
вини хііі — першої XVі ст. Кераміка, знай-
дена в завалі каменю, має аналогії в матеріа-

рис. 3. сучасні фото башти: вигляд з північного заходу (зліва) і з північної стіни на фінальному етапі розчистки 
(справа)

рис. 4. План башти по рівню підлоги, розрі-
зи. Креслив о. омельченко 
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лах гончарного горна по вул. татарській в 
Кам’янці-Подільському та інших синхрон-
них місцезнаходженнях на території міста. 
Її хронологія вкладається в рамки другої по-
ловини хV— першої XVі ст. ймовірно, у цей 
діапазон вкладається і наконечник арбалет-
ного болта. особливістю знахідки наконеч-
ника арбалетного болта є те, що він вкритий 
будівельним розчином, а отже був вмурова-
ний в башту, можливо, під час її будівниц-
тва. це не перша знахідка елементів серед-
ньовічного озброєння у кам’яних кладках 
міста. Можна обережно припускати, що 
маємо справу з якоюсь давньою традицією, 
щось на кшталт закладної жертви, вотивного 
предмету. Предмет озброєння вмурований в 
кладку, ймовірно, мав на меті функціональ-
не призначення захисту споруди.

Верхня хронологічна межа знахідок, що 
лежали в кам’яному завалі склепіння і стін 
вежі — перша половина XVі ст. цим, або 
дещо пізнішим часом можна датувати і побу-
дову башти. сусідня башта стефана Баторія 
(Кушнірська) датована 1585 р, Гончарська — 
1583 р. найближчими аналогами башти є 
вежа сільницького та Кравецька башта, да-

товані кінцем XVі — початком XVII ст. і вежа 
сільницького і Кравецька башти мають пря-
мокутну форму і стоять на краю каньйону 
як і литовська.

Проведені дослідження дозволили сфор-
мулювати наступні висновки та узагальнен-
ня.

1. Башта квадратна, триярусна. Верхній 
ярус на сьогодні не збережений, мав вигляд 
площадки з зубцями, в рівень з зубцями обо-
ронної стіни. Кренеляж башти зображений 
на мідьориті томашевича (рис. 2: 1). серед-
ній ярус, розчищений експедицією від за-
повнення. середній ярус мав вхід збоку міс-
та, обрамлений білокам’яним порталом та 
бійниці, одна з яких зберіглась у північній 
стіні. судячи з мідьориту томашевича, баш-
та мала бійниці у західній та східній стіні. 
Башта виступає порівняно далеко за лінію 
міського муру, логічно, що ці бійниці існува-
ли й вогневий потенціал башти не обмежу-
вався верхнім майданчиком з зубцями. ниж-
ній ярус башти під кам’яною підлогою на 
сьогодні заповнений мішаним ґрунтом, що 
містить фрагменти кераміки XVі—XVіі ст. 
Дослідження цього шару уможливить оста-

рис. 5. Знахідки із заповнення литовської башти: 1 — арбалетний болт XIV—XVI ст.; 2 — фрагмент глека дру-
гої половини XV — першої половини XVI ст.; 3 — фрагмент миски другої половини XV — першої половини 
XVI ст.; 4 — підсвічник першої половини Xх ст.; 5 — чарочка першої половини Xх ст.; 6 — фрагмент горщика 

другої половини XV — першої половини XVI ст.; 7 — фрагмент кахлі другої половини XVіі ст.
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точну відповідь на питання хронології баш-
ти, періодів її використання.

2. на сьогодні, з високою долею умовності, 
можна реконструювати основні етапи історії 
литовської башти.

А. Будівництво або масштабна реконс-
трукція — середина — друга половина 
XVі ст. на цей момент башта мала вигляд, 
зображений на мідьориті томашевича.

Б. реконструкція періоду Кам’янецького 
ейялету (1672—1699 рр.). ймовірно, в цей 
період було збільшено товщину стін башти 
для відповідності фортифікаційним потре-
бам того часу. також були замуровані бійни-
ці у східній та західній стінах.

В. у другій половині XVIII ст. відбувається 
масштабна реконструкція сусідньої башти 
стефана Баторія (Кушнірської). ймовірно, у 

цей час біля північної стіни з’явилися контр-
форси.

Г. хіх — перша половина хх ст. Вико-
ристання башти для господарських потреб.

Д. Друга половина хх — початок ххі ст. 
Після обвалення склепіння та, частково, за-
хідної стіни, башту почали заповнювати 
сміттям.

3. не виключено, що в основі башти мож-
на виявити сліди більш давньої споруди. 
Для цього потрібно вийняти ґрунтову засип-
ку нижнього ярусу і прослідкувати ймовір-
ні етапи реконструкцій, перебудов та слідів 
давніших споруд в основі башти.

4. Для розкриття нижнього ярусу та 
з’ясування повної картини історії литовської 
башти необхідно продовження археолого-ар-
хітектурних досліджень найближчим часом.

співробітники Кам’янець-Подільської 
архітектурно-археологічної експедиції ДП 
«нДц “оАсу”» на ділянці за адресою За-
рванська 7/2 (рис. 1) провели дослідження 
на замовлення житлово-будівельного коопе-
ративу «старе місто».

на місці проведення робіт ще на початку 
хх ст. існував одноповерховий кам’яний бу-
динок (рис. 2). Під час Другої світової війни 
будинок зруйновано. Згідно з історико-ар-
хітектурним опорним планом національ-
ного історико-архітектурного заповідника 
«Кам’янець» на ділянці передбачається від-
новлення втраченої історичної забудови.

Було відкрито фундамент будинку пря-
мокутної форми (рис. 3, 4). Західна стіна, 
довжиною 7,3 м, формує червону лінію за-
будови вулиці Зарванська. Вздовж північної 
стіни, довжиною 10,8 м, існував арковий про-
їзд. Збереглась підвальна камера будинку з 
проваленим склепінням, засипана сміттям 
з матеріалами 1920—1940-х рр. у південно-
східному куті, біля східної стіни, було ви-
явлено фундамент невеликої тонкостінної 
прибудови кінця хіх — першої половини 
хх ст.

найцікавіші об’єкти було виявлено вздовж 
північної стіни будинку, де колись існував 
арковий проїзд та внутрішній двір. це були 
ями та заглиблені у материк об’єкти склад-
нішої форми, що охоплюють період XIV—
XVIII ст.

насамперед, це господарські ями 
(рис. 3, 4; ями 2, 5 і 6), пов’язані з періодом 
Кам’янецького ейялету (1672—1699 рр.). З 

П. Нечитайло, Д. Тимчук, О. Омельченко 

ДосліДЖеннЯ на ДілЯнці ЗарВанська 7/2 	
у кам’Янці-поДільському 

рис. 1. Ділянка за адресою Зарванська 7/2 на фраг-
менті аерофотозйомки міста 
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одного боку, цей період характеризується 
модернізацією та розбудовою значної час-
тини міських укріплень та комунікацій. З 
іншого, населення міста стрімко зменшуєть-
ся, будинки занепадають та археологізують-
ся. це було пов’язано з активними діями 
речі Посполитої з повернення Кам’янця та 
військовою блокадою міста. опис Кам’янця 
1700 р. фіксує, що більше третини садиб за-
лишилось без будівель, а будинки, що збе-
реглися, стояли напівзруйнованими.

Заповнення ям доби Кам’янецького ейя-
лету складалось з уламків гончарного по-
суду місцевого та імпортного походження, 
фрагментів порцелянових та фаянсових ка-
вових чашечок, люльок для паління тютюну, 
цвяхів, підковок для взуття тощо (рис. 5, 6).

стіни кам’яниці перерізають ями періо-
ду Кам’янецького ейялету. це дозволяє да-
тувати спорудження кам’яного будинку 
післяосманським часом. найімовірніше, 
кам’яниця була зведена у другій половині 
XVIII ст., коли місто переживало нову хвилю 
кам’яного будівництва.

інша група заглиблених у материк об’єктів 
належить до першої половини XVII ст. 
(рис. 3, 4; яма 3; об’єкт 3). на жаль, в північ-
ній частині яма 3 та об’єкт 3 були зруйно-
вані будівництвом сусідньої кам’яниці, а 
пізніше, у 2010-х рр., прокладанням тран-
шей під комунікації. Втім, навіть частково 
досліджені, вони дали достатньо інформації 
щодо їх походження та призначення. За цін-

ні спостереження, щодо інтерпретації цих 
об’єктів, дякуємо к.і.н., старшому науково-
му співробітнику Кам’янець-Подільського 
державного історичного музею-заповідника 
і. о. старенькому.

найцікавішим був об’єкт 3. його верх-
ня частина фіксувалась на глибині 0,6 м від 
денної поверхні. у горизонтальному пере-
різі об’єкт мав овальну форму, витягнуту із 
заходу на схід. у вертикальному — прямо-
кутну, видимої глибини від рівня сучасно-
го виявлення — 2 м. Заповнення складалось 
з мішаного грунту, прошарків ромушини, 
каменю та потужного шару битої кераміки. 
Шар битої кераміки складався з уламків цег-
ли, плитки для підлоги, кахель та фрагмен-
тів керамічного посуду (горщиків, мисок, 

рис. 2. одноповерховий будинок на досліджуваній 
ділянці на фото кінця хіх ст. (показано стрілкою) 

рис. 3. ортофото розкопу на Зарванській 7/2. Виконавець: с. В. Коваленко (droneservice.ua) 
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макітер, тарілок; рис. 7). уся кераміка — чер-
воноглиняна, без слідів використання.

яма 3 з подібним заповненням була зафік-
сована західніше об’єкта 3. Вона теж була 
витягнута із заходу на схід і мала значну 
довжину — 6 м. В заповненні ями трапля-
лися аналогічні фрагменти будівельної та 
столової кераміки, як у об’єкті 3. Значні за 
розміром ями та присутність у них гончар-
них виробів без слідів ужитку може свідчити 
про використання ям для потреб гончарно-
го виробництва. Довгі глибокі ями виникли 
внаслідок добування глини, яка використо-
вувалась для виробництва кераміки. Пізніше 
ями заповнювались бракованими виробами 
та мішаним ґрунтом. Фрагменти посуду, ви-
явлені у заповненні об’єкта 3 та ями 3, доб-
ре датовані за морфологією, складом кера-
мічного тіста та особливостями декору. на 
території сучасної Польщі та лісостепової 
україни подібний посуд датується в межах 
початку — першої чверті XVII ст. є всі під-
стави вважати, що на початку XVII ст., на 
вул. Зарванській, розміщувались гончарні 
майстерні, сліди діяльності яких було за-

рис. 4. План розкопу на Зарванській 7/2 

рис. 5. Фрагменти імпортної кераміки доби 
Кам’янецького ейялету (1672—1699 рр.): 1, 5, 6 — пор-
целянові кавові чашечки; 2 — водолій; 3 — стінка посу-
дини, декорована в техніці «мармурування»; 4 — стін-

ка фаянсової посудини з підполив’яним розписом 
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фіксовано в межах досліджуваної ділянки. 
розміщенню гончарного виробництва саме 
в цьому місці сприяли потужні поклади суг-
линку. В межах досліджуваної ділянки шар 
суглинку сягав товщі понад 2 м. на перепаді 
висот між вул. Зарванська та Довга, непо-
далік від місця досліджень, спостерігаються 
виходи суглинку висотою до 4 м.

Посуд та кахлі, аналогічні виявленим у 
об’єкті 3 та ямі 3, були достатньо популяр-
ними в Кам’янці-Подільському. Вони відомі 
у комплексах початку XVII ст. з досліджень 
сусідніх ділянок по вул. Зарванській, півден-
ної перії Польського ринку, вежі сільниць-
кого.

найранішими об’єктами були яма 1 та 
яма 3.1. Фрагменти посуду, виявлені в них, 
датовані в межах другої половини хііі — 
першої чверті XV ст.

яма 1 була виявлена у західній стінці роз-
копу, її досліджено лише частково, оскільки 
фрагмент ями залягав під сучасною проїжд-
жою частиною вул. Зарванської. цікаво, що 
культурний шар з аналогічними за хроно-
логією фрагментами посуду був виявлений 
за межами західної стіни сусіднього будин-
ку (Зарванська 7/3) і теж заходив під сучас-
ну проїжджу частину вулиці Зарванської. 

ці спостереження дозволяють припускати, 
що в період другої половини хііі — першої 
чверті XV ст. планування міста було іншим і 
вулиці Зарванської з сучасним трасуванням 
не існувало. у ямі 1, крім уламків посуду, 
було виявлено залізний ключ.

Верхня частина ями 3.1 була пошкодже-
на під час облаштування ями 3 на початку 
XVII ст. Втім, основна частина ями 3.1 та її ав-
тентичного заповнення збереглись неушкод-
женими. яма 3.1 цікавої форми: біконічна, з 

рис. 6. люльки для па-
лін ня доби Кам’янець-
кого ейялету (1672—

1699 рр.) 

рис. 7. Фрагменти керамічних виробів початку 
XVII ст. у заповненні об’єкта 3
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увігнутим назовні дном, похилими стінками, 
що конічно розширюються всередину. стін-
ки дна сполучаються зі стінками ями під го-
стрим кутом. Заповнення ями складалось з 
фрагментованої кераміки. В основному це 
були горщики. В комплексі траплялась чер-
воноглиняна та бежевоглиняна кераміка, ви-
готовлена на швидкообертовому гончарному 
крузі. також представлена груба, ліпна кера-
міка з сірим та чорним кольором черепка з 
підправкою на повільнообертовому гончар-
ному крузі. окрім того, в ямі були виявлені 
кістки тварин, домашньої птиці та риби. Кіст-
ки птахів були передані на визначення фахів-
цю палеонтологічного відділу національного 
науково-природничого музею нАн україни, 
д. б. н. л. В. Горобцю. його робота дала ці-
каві результати, частину яких ми процитує-
мо. «Матеріал має наукову цінність, оскільки на 
території України вкрай рідкісні знахідки птахів 
14—15 століття. Окрім Зарванської, відомо 
лише дві пам’ятки: Сокільці (вісім кісток), Хоров 
(п’ять кісток), в яких знайдено ще меншу кіль-
кість решток птахів. Більшість кісток належала 

курці домашній (Gallus domestica), щонайменше 
трьом різним особинам. Всі кури були вбиті мо-
лодими: одна у віці приблизно шість місяців, дві 
у віці приблизно одного року. Представленість 
всіх решток виключно молодими птахами є не-
типовим, зазвичай навіть при малих вибірках, 
переважають рештки дорослих птахів. Спожи-
вати виключно молодих курей було дорожче ніж 
дорослих, що опосередковано вказує на заможність 
мешканців пам’ятки Зарванська, 7/2».

у заповненні ями було знайдено корон-
ний денарій Владислава ягайла. За визна-
чення монети дякуємо к. і. н. і. К. хромовій, 
науковій співробітниці інституту історії 
нАн україни.

отже, археологічні дослідження на ділянці 
Зарванська 7/2 дали можливість зафіксувати 
важливі етапи розвитку Кам’янця-Поділь-
ського як міста, освоєння та використання 
даної території. Вивчення ділянки дало уяв-
лення про раціон кам’янчан, їх посуд, особ-
ливості домобудування, архітектури, плану-
вання міста в різні періоди його розвитку в 
XIV—XVIII ст.

у червні 2020 р. дослідницька група 
Кам’янець-Подільської архітектурно-архео-
логічної експедиції ДП «нДц “оАсу”» про-
водила нагляд за прокладанням траншей на 
території кляштору домініканок за адресою 
Францисканська, 12 (рис. 1).

мета досліджень: з’ясувати наявність 
культурного шару на території внутрішньо-
го двору пам’ятки в місцях проведення зем-
ляних робіт; провести фіксацію стратигра-
фії; проаналізувати рухомий матеріал.

Комплекс споруд монастиря розташова-
ний у південно-західній частині старого міс-
та по вулиці Францисканській, 12 (рис. 1).

роботи зосередились навколо східного кри-
ла північного корпусу (будинок настоятельки). 
навколо будинку, за периметром було закла-
дено три траншеї для облаштування гідроізо-
ляції. ще одна траншея (тр. 3) під комунікації 
відходила у північно-східному напрямку від 
північного відрізку траншеї 1 (рис. 2).

траншеї мали середню ширину 0,5 м та 
глибину 0,8—0,9 м. траншея 1 зі східного 

П. Нечитайло, Д. Тимчук, О. Омельченко 

наглЯД За ЗемлЯними роботами на території 
клЯШтору Домініканок В кам’Янці-поДільському 

рис. 1. територія монастиря домініканок та костелу 
св. Михайла на фрагменті плану Кам’янця-Поділь-

ського 
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(фасадного) боку будинку мала довжину 
14,5 м (рис. 2). траншея 2 з південного боку 
будинку довжиною 6,1 м (рис. 2). траншея 4 
з північного боку будинку — 10 м (рис. 2). 
траншея 3 — 9 м (рис. 2).

Біля південно-східного кута будинку на-
стоятельки траншею було розширено і закла-
дено шурф 1 (рис. 2, 3). Шурф 1 мав розміри 
2 м (Пн—Пд) × 0,7 м (Зх—сх). Північно-схід-
ний та південно-східний борти шурфу було 
зафіксовано графічно (рис. 3).

у південно-східному та південному бортах 
шурфу була виявлена яма, заглиблена в материк 

рис. 2. схематичний 
план траншей, закладе-
них біля будинку насто-

ятельки в 2020 р. 

рис. 3. стратиграфія шурфу 1: 1 — бруківка; 2 — піщана під-
сипка; 3 — будівельне сміття хіх ст.; 4 — мішаний буро-сірий 
шар з вугликами, кістками та дрібним камінням; 5 — похо-
ваний чорнозем; 6 — бурий трипільський шар; 7 — материк; 

8 — яма XIV ст.
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(рис. 2, 3). яма впущена з середньовічного шару 
над похованим чорноземом. Конфігурація ями 
прямокутна. В межах шурфу яму простежено 
на довжину 50 см. В заповненні ями трапився 
розвал горщика XIV ст.

також велось спостереження за стратиг-
рафією в траншеях. Зачистки та візуальні 
спостереження показали, що ґрунтові наша-
рування в усіх траншеях, в основному, спів-
падають зі стратиграфією, яка була зафіксо-
вана у шурфі 1.

технологічні особливості виявленої бруків-
ки, що вкриває усе подвір’я пам’ятки, дозво-
ляють датувати її серединою хіх ст. окрім 
технологічних особливостей, на це вказує 
стратиграфічна ситуація, а також аналогічне 
мощення вулиць, площ та прибудинкових 
територій на новому та старому планах міс-
та. Під бруківкою залягають потужні архе-
ологічні шари, що відображають заселення 
та використання цієї території, починаючи 
з IV—III тис. до н. е. і до сьогодні. оскільки 
двір кляштору вкривався однотипним бру-
ком, є підстави вважати, що важливі культур-
ні нашарування збереглись по всій території 
внутрішнього подвір’я.

рухомий матеріал. у траншеї 2, на ділян-
ці, яка ближче до стіни костьолу св. Михаї-

ла, у викидному ґрунті виявлено 10 кістяних 
кілків (рис. 4). Кілки 8—10 см довжиною та 
1 см в діаметрі. Поверхня кілків гранена, 
утворена сегментарними зрізами площини 
кістки.

Переважна більшість матеріалу представ-
лена фрагментами керамічних виробів. це 
фрагменти керамічного посуду та пічних 
кахель. серед цих знахідок можна виділи-
ти кілька хронологічних груп, які відобра-
жають освоєння та використання території 
кляштору домініканок.

найраннішою знахідкою є фрагмент ке-
раміки трипільської культури. найвірогідні-
ше, він датується етапом с і (3800—3600 рр. 
до н. е.), адже саме цим періодом датовані 
об’єкти та знахідки з території старого міс-
та (дослідження на Польському ринку та 
П’ятницькій, 12 у 2015—2017 рр.). судячи 
зі стратиграфії шурфу 1, шар трипільсь-
кої культури в межах внутрішнього двору 
кляштору достатньо потужний (40—55 см) і 
може містити важливі об’єкти та артефакти 
епохи енеоліту.

наступна категорія знахідок відобра-
жає період становлення Кам’янця як міста 
у другій половині хііі — на початку XV ст. 
Матеріал цього періоду виявлено у транше-

рис. 4. Кістяні кілки, виявлені в траншеї 2 
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ях 1—3 та в шурфі 1. Шурфом 1 відкрито 
частину ями цього часу (рис. 3).

Керамічні знахідки другої половини 
хііі — початку XV ст. представлені фрагмен-
тами горщиків (рис. 5: 5, 6), макітроподібних 
посудин (рис. 5: 2) та невеликим фрагмен-
том покришки.

хронологічна група середини XV — сере-
дини XVі ст. представлена фрагментами гор-
щиків (рис. 5: 3) та макітер (рис. 5: 1). Посуд 
цього періоду димлений, сірого кольору.

незначна частина знахідок відображає пе-
ріод другої половини XVі ст. це фрагмент 
червоноглиняного горщика із темно-зеле-
ною поливою та заглибленим орнаментом 
зовні (№ 8 за інвентарним описом). А також 
нижня частина невеликого червоноглиня-
ного глечика з видовженим циліндричним 
денцем (рис. 5: 4). Припускаємо, що саме 
до цього часу відносяться знахідки кістяних 
кілків (рис. 4).

Широко представлені знахідки XVII ст. В ос-
новному, це фрагменти кахель та горщиків.

Шар другої половини XVIII — хіх ст. 
представлений дрібними фрагментами гон-
чарного та фаянсового посуду у підсипці під 
бруківкою.

Висновки. 1. Проведені дослідження показа-
ли, що внутрішній двір кляштору домініканок 
містить потужні археологічні шари та об’єкти.

2. Потужність культурних нашарувань ся-
гає понад 1,5 м.

3. хронологічний діапазон знахідок: від 
IV тис. до н. е. до хіх ст.

4. Виявлення ями другої половини хііі — 
початку XV ст. в межах шурфу 1 дає підста-
ви вважати, що під бруківкою збереглися не 
лише артефакти, але й залишки заглиблених 
у материк споруд цього часу.

5. Бруківка, що вкриває територію внут-
рішнього двору пам’ятки, датовано середи-
ною — другою половиною хіх ст.

рис. 5. Кераміка з шурфу 1 і траншей: 1, 2 — макітроподібні посудини XV—XVI ст.; 3 — денце горщика XV—
XVI ст.; 4 — нижня частина глечика другої половини XVі ст.; 5, 6 — вінця горщиків хііі—XіV ст.
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Багатошарове поселення Чаньків 1 (Ду-
наєвецький р-н) було виявлено у 1980-х рр. 
Поселення розташоване на схід від села по 
обидва схили витоків безіменного струмка, 
що впадає у річку тернаву (лівий доплив 
Дністра).

у березні 2019 р. нДц «рАс» іА нАн ук-
раїни провела розвідки та виготовила нау-
ково-технічну документацію і кошторис на 
виконання пам’яткоохоронних робіт. З ура-
хуванням сучасного стану пам’ятки (після 
несанкціонованих будівельних робіт 2011—
2018 рр.) для проведення рятівних дослід-
жень було визначено площу в 4000 м2.

у березні—червні 2020 р. на багатоша-
ровому поселенні «Чаньків 1» проведено 
рятівні розкопки. роботи виконувалися спів-
робітниками нДц «рАс» та відділу археоло-
гії ранніх слов’ян іА нАн україни. Під час 
лабораторної обробки матеріалів залучено 
фахівців з остеології, нумізматики, пізньоан-
тичної кераміки з різних наукових та музей-
них установ.

Загальна площа поширення археологіч-
них знахідок по обох берегах струмка ста-
новить близько 25 га, що власне і визначає 
площу археологічної пам’ятки за всі часи 
її існування. За попередніми даними на 
пам’ятці виявлено матеріали кількох куль-
турно-хронологічних етапів: доби серед-
нього палеоліту (125—100 — 40 тисяч років 
тому); неоліту (VI тис. до н. е.); трипільсь-
кої культури етапу B I (V тис. до н. е.); доби 
пізньої бронзи (іі тис. до н. е.); раннього за-
лізного часу (VIіI—Vі ст. до н. е.); пізньоза-
рубинецького типу (і—іі ст.); черняхівської 
культури (IіI ст. н. е.) та давньоруського часу 
(хіі—хііі ст.).

рятівні дослідження проведено в межах 
чотирьох розкопів вздовж полотна доро-
ги, загальна площа яких склала 3970 м2. тут 
було відкрито 70 стаціонарних археологіч-
них об’єктів. найдавніші з них представ-
лені житлом та господарськими споруда-
ми культури лінійно-стрічкової кераміки 
(4 об’єкти). В заповненні споруд знайдено 

уламки ліпного посуду, вироби з кременю 
та каміння (зернотерки, тесла та розтирачі). 
Більше 30 стаціонарних об’єктів належить 
до доби раннього залізного часу, серед яких 
найвиразніші комплекси представлені спо-
рудами західноподільської скіфської куль-
тури (господарські споруди та ями). серед 
знахідок цього часу вістря стріл, пряслиця, 
тиглі, столовий та кухонний посуд тощо. Дві 
господарські ями, досліджені на поселенні 
Чаньків 1, можливо пов’язувати з пізньо-
зарубинецьким періодом. В них знайдено 
характерні гострореберні лощені миски бі-
конічної форми. Матеріали пізньоримсько-
го часу походять з господарських (ями, спо-
руди, льох, кар’єр) та житлових (наземних та 
заглиблених) споруд. найбільш масовими 
знахідками цього періоду є уламки ліпного 
кухонного та столового посуду. Гончарний 
посуд черняхівського типу представлений 
виключно столовими виробами (миски, 
глек). Керамічний посуд також представле-
ний і уламками римських амфор. серед ін-
дивідуальних виробів: пряслиця, підвіска з 
ікла, фібули тощо. З цим же періодом слід 
пов’язувати знахідки римських монет з куль-
турного шару.

Давньоруський період представлений дво-
ма стаціонарними об’єктами та окремими 
знахідками з культурного шару. Крім гон-
чарного посуду (горщики, глек) цей період 
презентують бронзовий амулет з рослинним 
орнаментом, скляний браслет, срібний хрес-
тик та ін.

інші періоди (середній палеоліт, ранній 
неоліт, трипільська культура етапу B I, доба 
пізньої бронзи) представлені серіями знахі-
док з культурного шару: крем’яними виро-
бами, бронзовим кельтом, уламками ліпних 
посудин тощо.

таким чином, рятівними розкопками 
охоплено біля 4000 м2, де досліджено 70 ста-
ціонарних об’єктів. Зі споруд та культурного 
шару походять численні рухомі артефакти, 
з яких близько 2500 одиниць передається на 
зберігання до державних фондів.

О. Петраускас, А. Петраускас, М. Авраменко, І. Назар, Б. Сало 

рЯтіВні ДосліДЖеннЯ багатоШароВої пам’Ятки 
ЧанькіВ 1 на ХмельниЧЧині 
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ЧЕРКАСьКА ОбЛАСть

Канівська експедиція ДП «нДц “оАсу”» 
при іА нАн україни (керівник Ю. В. Болт-
рик) продовжила роботи на горі лисуха поб-
лизу с. Бучак Канівського р-ну. Загальна від-
крита площа склала 8300 м2.

роботи було зосереджено на трьох ділян-
ках гори. розкоп північний охопив північ-
но-західну частину гори, зруйновану під час 
будівельних робіт у 1980-х рр. (рис. 1). Він є 
продовженням розкопу Північний 2019 р., 
із півдня його периметр межував із ділянка-
ми розкопів центральний 2016 р. та Захід-
ний 2017 р. Південно-західний край розкопу 
збігався із зовнішнім контуром оборонних 
споруд городища. Максимальний перепад 
висоти зафіксовано за лінією схід—захід. По-
тужність культурного шару на площі посе-
лення складала 0,2—0,3/0,4 м, а вздовж лінії 
украплень 1,4—1,8 м. В межах розкопу до-
сліджено 123 об’єкти та сім поховань.

розкоп центральний розташований у 
південному напрямку від розкопу Північ-
ний (рис. 1). із заходу він межує із розкопом 
центральний (частина відкрита в 2016 р.), 
його край із півдня межує із розкопом Захід-
ний 2017 р., північна межа проходить вздовж 
котловану будівельної дороги. Довгою сму-
гою витягнутий по схилу, перепад висот за-
фіксовано по вісі північ—південь, культур-
ний шар 0,2—0,4 м, у південній частині до 
0,6 м. його південно-західна ділянка, у тому 
числі об’єкти 51 і 43, пошкоджено плантаж-
ною оранкою. на площі розкопу виявлено 
19 об’єктів.

розкоп східний був продовженням од-
нойменного розкопу 2016 і 2018 рр., межував 
із ним із півдня та сходу (рис. 1). Майданчик 
розкопу розміщено на схилі, перепад висоти 
фіксується за лінією північний захід—пів-
денний схід, потужність шару 0,2—0,5/0,6 м. 
Досліджено 21 об’єкт і два поховання.

укріплення. Вздовж південно-західного 
краю розкопу Північний досліджено укріп-
лення городища (рис. 2, 3). Відкрита ділянка 
із укріпленнями має розміри 62 × 12—15 м. 
Висота валу сягає 1,2—1,4 м, ширина його 
коливається від 3 до 5 м (рис. 3: 1, 3). із глиби-
ни 1,2—1,4 м під насипом залягає дерев’яна 
конструкція із 2—4 рядів обгорілих колод. 

Їх кількість у ряді різниться: максимальна 
складає 12 одиниць. Ширина смуги горіло-
го дерева 2—3,5 м. Від кв. р/28 і у напрямку 
перетину 12 дерево під насипом валу не ви-
явлено.

на внутрішній стороні насипу валу та 
у заповненні ресурсної виїмки простеже-
но скупчення шматків дрібного пісковику 
(рис. 2). найбільше скупчення розчищено у 
кв. т/28 та у траншеї перетину 12 (рис. 3: 3). 
на відрізку між ними каміння відсутні або 
зустрічається рідко. у східній частині до-
слідженої ділянки укріплень, під кам’яною 
викладкою простежено лінзу пропеченого 
ґрунту (рис. 2: 1, 2; 3: 1). на похилій внут-
рішній поверхні валу, на відтинку протяж-
ністю близько 25—27 м, зафіксовано сліди 
вогнища, як у плані, так і у малих перетинах 
валу. Вище лінзи пропеченого ґрунту, на по-
верхні валу, залягають фрагменти горілого 
дерева. ймовірно, вони походять від часто-
колу, який був влаштований у верхівці валу 
та згорів. Залишки стовпів фіксуються у тілі 
валу, вище рівня горизонтально покладеної 
дерев’яної конструкції (рис. 2: 1, 2).

Котлован ресурсної виїмки знаходиться 
паралельно внутрішній частині земляного 
насипу. його глибина від рівня сучасної по-
верхні складає 1,4—1,6 м, ширина 9—10 м.

у районі підошви валу, на рівні заляган-
ня обпаленої дерев’яної конструкції, на 
глибині 1,6 м, у піску білого кольору зафік-
совано бронзове вістря стріли скіфського 
часу (рис. 4: 1). Знахідка сильно пошкоджена 
вогнем. окрім того, у насипі валу зустрінуті 
фрагменти та цілі форми ліпного посуду 
скіфського часу (рис. 4: 2)

поховальні комплекси. на всій дослід-
женій площі виявлені поховання. Вони здій-
снені у ґрунтових могилах за обрядом інгу-
мації. Поховання 15 знаходилося у східній 
частині розкопу Північний (рис. 5: 4). не-
біжчик лежав зібгано на правому боці, голо-
вою на південний схід, тобто повернутий до 
верхівки гори. таке положенням небіжчика 
притаманне для поховальної традицій на-
селення середньої бронзи та, ймовірно, на-
лежало представникові бабинської культури. 
Поховання 10 і 12 попередньо розглядаємо 

Л. Кармазіна, С. Очеретний, А. Корж 

п’ЯтиЙ сеЗон ДосліДЖень на горі лисуХа 
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рис. 2. Дослідження укріплення: 1 — ділянка валу та кам’яної викладки, вид із північного сходу; 2 — ділянка 
валу та кам’яної викладки, вид із південного заходу; 3 — об’єкт 110; 4 — об’єкти 144 і 151 

рис. 3. Дослідження укріплень: 1 — малий перетин валу 1; 2 — залишки укріплень на останці; 3, 4 — перетин 12 
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товано, однорідне тісто має слабкий випал. 
Поховання 17 виявлено в об’єкті 61, нижче 
рівня його долівки на 0,10 см. Контури ями 
ледь простежувались, кістяк пошкоджено 
кротовинами: наявні кістки черепа та плечо-
ва кістка правої руки.

на розкопі центральний в заповненні 
об’єктів 40, 52 і 47 містилися фрагменти че-

як єдиний комплекс. його було зруйновано 
при спорудженні котловану житла римсько-
го часу (об’єкт 16). Кістки кінцівок та тазу ви-
явлено вздовж його південно-західної стінки. 
Фрагментований череп, хребець та верхня 
частина руки зі слідами розрубування місти-
лися у заглибленні нижче рівня підлоги жит-
ла, у його південній частині. Поховання 9 і 14 
мають північну орієнтацію небіжчиків, яких 
поклали випростано на спину, без супровід-
ного інвентарю. однак, обидва захоронення 
перекриті пізнішими нашаруванням. над 
поховальною ямою 9 на глибині 0,4 м від рів-
ня денної поверхні знайдено монету та скуп-
чення кісток тварин. Монета є срібною вар-
варською литою копією денарія часів Марка 
Аврелія. Котлован об’єкта 49 із печами-ніша-
ми перекривав поховання 14 і 13 (рис. 5: 3). 
останнє, містилося біля печі 3. це поховання 
дитини. Кістяк сильно пошкоджений нора-
ми сліпаків. Поміщене випростано на спині, 
головою спрямоване у північно-східному на-
прямку. на шиї містилася гривна, виконана 
із бронзового дроту, округлого в перетині. 
Поховання 16 і 17 виявлені на площі роз-
копу східний. Захоронення мають західну 
орієнтацію. Поховання 16 знайдено у перед-
материковому шарі (глибина 0,3 м від рівня 
денної поверхні). Воно являє собою череп 
відділений від кістяка, покладений біля ліп-
ного горщика. Посудину сильно фрагмен-

рис. 4. Знахідки на ділянці із укріпленнями: 1 — наконечник стріли; 
бронза; 2 — кераміка, глина 
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репів людини. В об’єкті 47 уламки залягали у 
невеликому заглибленні в центральній час-
тині котловану, нижче рівня підлоги, поруч 
із лінзою пропеченого ґрунту.

металообробна майстерня. Залишки ме-
талообробного комплексу було виявлено на 
площі розкопу Північний 2019 р. Комплекс 
являв собою ледь заглиблений у шар супіску 
котлован. у плані мав форму подібну до пря-
мокутної із округлими кутами та розмірами 
4,2 × 4 м, довгою віссю витягнутий за лінією 
північний захід—південний схід. у кутах 
вдовж північного контуру котловану знайде-
но яму 1 і 2. у південно-східній частині вияв-
лено скупчення дерев’яних вугликів. на всій 
площі майстерні, вдовж її східного та півден-
ного бортів відкрито залишки виробництва. 
це пластини різних конфігурацій та розмірів, 
заклепки, краплі та злитки, шматки шлаку із 
слідами бронзи та заліза, відходи ливарного 
виробництва тощо. найбільшу їх концентра-
цію зафіксовано навколо скупчення вугликів. 
тут знайдено і фрагменти ліпного тигля.

у заповненні знайдено частини ліпного 
посуду, стінок амфор, залізне вістря дволо-

патевої втульчатої стріли, три фрагменти 
скла, дві бісерини та частину пастової на-
мистини.

обстеження останця. на північно-захід-
ному краю гори було обстежено останець, 
що залишився після зносу північної частини 
лисухи (рис. 1; 3: 2). схили його зі сходу та 
півдня обмежені будівельним котлованом, 
із південного заходу перепланований тера-
сами, із заходу штучно спланований, його 
природна поверхня підрізана будівельною 
технікою. Вздовж південного краю, який 
обернений до основного майданчика гори, 
проведено підчистку схилу урвища та вияв-
лено залишки укріплень. Вал візуально не 
простежено. Вцілив шар насипу до 0,2 м, у 
якому містилася конструкція із горілого де-
рева, подібно як і на основній ділянці гори. 
Культурний шар вздовж схилу фіксується 
на відстань до 1 м від краю урвища. на за-
хідному схилі виявлено залишки рову у шарі 
піску та дрібного каміння, глибина від рівня 
денної поверхні 2,4 і 1,2 м від рівня виявлен-
ня. у заповненні рову зустріли лише дрібні 
фрагменти печини.

рис. 5. об’єкти із розкопу Північний: 1 — об’єкт 132; 2 — металообробна майстерня, вид із заходу; 3 — похован-
ня 13; 4 — поховання 15
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2020 рік видався напрочуд вдалим для ар-
хеології Черкас. Після багаторічної перерви 
вдалося відновити масштабні розкопки в іс-
торичній частині міста, окрім того, вперше 
були проведені дослідження на території 
«литовського» замку в районі Дзеленьгори. 
роботи проводила Черкаська археологічна ек-
спедиція іА нАн україни за участю Черкась-
кого міського археологічного музею серед-
ньої наддніпрянщини та центру вивчення 
пам’яток археології Черкаського національ-
ного університету ім. Б. хмельницького.

Дзеленьгора — край мисоподібного висту-
пу надзаплавної тераси правого берега Дніп-
ра — місце, з якого розпочалася історія міста 
Черкаси. саме тут після перемоги литовсь-
ко-руського війська над Золотою ордою в 
синьоводській битві (1362 р.) було заснова-
но прикордонну фортецю, яка отримала на-
зву Черкаси. Для захисту замку з напільного 
боку Дзеленьгори спорудили рів — сучасний 
узвіз старособорний. на земельній ділянці 
по узв. старособорному 32/1 було дослідже-
но 100 м2. За ровом старого «литовського» за-
мку по вул. Байди Вишневецького 2 розкопа-
но ще 200 м2. ця ділянка знаходиться в межах 
нового «литовського» замку, перебудовано-
го і збільшеного в напільний бік у середині 
XVI ст. (в такому вигляді «литовський» замок 
проіснував до 1637 р., коли був спалений ра-
зом із містом в ході придушення козацького 
повстання під проводом Павла Бута). Два не-
великі розкопи загальною площею 30 м2 за-
кладено по вул. розкопній 26 — це територія, 
прилегла до Дзеленьгори із заходу. ще 300 м2 
досліджено за адресою вул. остафія Дашко-
вича 7, поруч з могильником черняхівської 
культури Черкаси-центр (там само — посад 
Черкаського замку XVII—XVIII ст.).

Значні обсяги археологічних досліджень 
зумовили й цікаві, певною мірою навіть сен-
саційні результати.

Чимала частина археологічних знахі-
док, виявлених під час цьогорічних роз-
копок в середмісті Черкас, стосувалися 
передісторії міста. Поодинокі знахідки від-
носяться до доби бронзи (середина іі тис. 
до н. е.) — фрагмент керамічного горщика 
з багатопружковим орнаментом бабинської 
культури. трохи більше виявлено матеріалів 
раннього залізного віку (середина і тис. до 
н. е.), які представлені уламками ліпного по-
суду, амфор, пряслицем та бронзовим три-
лопатевим вістрям стріли скіфського часу. 

Чимало знахідок відносяться до заруби-
нецької культури (і ст. до н. е. — і ст. н. е.). 
Поселення цього часу займало значну тери-
торію (понад 5 га) між узвозами Замковим і 
Мисливським, яка включала кілька мисів (у 
т. ч. Дзеленьгору). Зарубинецькі матеріали 
репрезентовані переважно керамікою, вияв-
леною як в культурному шарі, так і в кількох 
об’єктах: землянці (?) та господарчих ямах. 
Посуд розподіляється на дві групи: грубу 
кухонну та лощену столову. Кухонний по-
суд — це горщики, орнаментовані пальце-
вими удавленнями по краю вінець (рис. 1: 1), 
покришки з порожнистими ручками (рис. 1: 
2). До столового відносяться характерні вази 
(рис. 1: 3) келихи (рис. 1: 4) та миски з борти-
ком по ребру (рис. 1: 5). інші знахідки заруби-
нецької культури представлені керамічним 
пряслицем, пастовою намистиною, уламком 
гранітного жорна. наступний хронологіч-
ний горизонт репрезентований матеріалами 
черняхівської культури (IV ст.). Поселення 
цього часу розташовувалося на надзаплавній 
терасі в районі Дзеленьгори і було одночас-
ним могильнику Черкаси-центр, який зна-
ходиться за 250—300 м вглиб плато. Знахідки 
черняхівської культури представлені фраг-
ментами кружального посуду: кухонного та 
столового. Кухонний посуд (горщики) порів-
няно грубий, без орнаменту. До столового 
посуду відносяться миски, вази, келихи, які 
часто мають лощену поверхню, прикрашені 
штампованим, прокресленим, пролискова-
ним, канельованим орнаментом. З індиві-
дуальних знахідок можна згадати керамічне 
пряслице біконічної форми та невеличкий 
брусочкоподібний зливок срібла.

До ранньої історії міста Черкаси відно-
сяться знахідки і об’єкти доби пізнього се-
редньовіччя та ранньомодерного часу (кі-
нець XIV—XVIII ст.). найцікавішими є ті, що 
походять з території «литовського» замку в 
районі Дзеленьгори. це перші замкові спору-
ди, які археологічно досліджувалися в місті: 
одна напівземлянка, датована XV ст., розко-
пана на старому замчищі (безпосередньо на 
Дзеленьгорі), ще дві (одна велика, розміром 
5,5 × 7 м), другої половини XVI ст., — на но-
вому. останні, ймовірно, згадані серед ін-
ших будівель в «описі Черкаського замку» 
1552 р. наймасовішим археологічним ма-
теріалом є кераміка. невелика її група може 
бути датована кінцем XIV ст. — це порівня-
но грубі горщики, які зовні нагадують посуд 

Д. Куштан 

арХеологіЧні роЗкопки В сереДмісті Черкас 
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давньоруського часу: вінчики з характерною 
внутрішньою закраїною, прокреслений ор-
намент у вигляді «хвилі» (рис. 2: 1). Горщики 
XV ст. також характеризувалися закраїною 
зсередини вінця (рис. 2: 2), у другій половині 
століття ця закраїна еволюціонувала у жолоб 
(рис. 2: 3), а деякі вінця набули грибоподіб-
ного профілю. у XVI ст. набуває поширення 
білоглиняний посуд, іноді вкритий зсере-
дини зеленою поливою. Плечики, зазвичай, 
вкриває рифлений орнамент, шийку — ва-
лик, розчленований удавленнями (рис. 2: 4, 
7). З другої половини XVI ст., окрім призем-
куватих горщиків із характерним ромбічним 
профілем вінець (рис. 2: 6, 8), набувають по-
ширення інші типи посудин: макітри, ско-
ворідки-латки, покришки (рис. 2: 5), кухлі.

своєрідною сенсацією стала знахідка в ме-
жах нового «литовського» замку серії пічних 
кахлів другої половини хVі ст. (до цього вва-
жалось, що кахляні печі у черкасців з’явились 

лише з наступного століття). Кахлі, як і то-
гочасний посуд, білоглиняні, мають високу 
румпу. лицева пластина рамкова, здебіль-
шого вкрита зеленою поливою, з внутріш-
ньої сторони — відбитки текстилю. Зовні її 
прикрашають рельєфні композиції: рослин-
ні (рис. 3: 3, 4) або сюжетні. серед останніх — 
«портретна» кахля з зображенням погруддя 
вбраного за європейською модою аристокра-
та (рис. 3: 1). інший сюжет — янгол, що три-
має розкриту книгу, або гербовий щит (?) 
(рис. 3: 2). Аналогії обом цим кахлям відомі 
за матеріалами досліджень об’єктів хVі ст. у 
Києві. З об’єктів другої половини хVі ст. по-
ходять інші знахідки: залізні вістря стріли та 
ножі, свинцеві кулі, кістяні орнаментовані 
накладки, мідні перстні, дрібні срібні моне-
ти (напівгрош, солід, динарій) тощо.

Колекція знахідок XVII—XVIII ст. також 
репрезентативна. Керамічний комплекс 
цього часу доволі різноманітний і включає в 

рис. 1. Черкаси, керамічний посуд зарубинецької культури: 1, 2, 5 — вул. Байди Вишневецького 2; 3 — узв. ста-
рособорний 32/1; 4 — вул. розкопна 26/2 
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себе світлоглиняні горщики, прикрашені 
розписом («опискою»), посудини з мореною 
поверхнею та штампованим орнаментом, 
інші типи ужиткової кераміки: макітри, гле-
ки, покришки, миски, сковорідки, келихи, 

кухлі. Для цього ж часу характерні вироби з 
гутного скла: столовий посуд і «віконниці». 
Звичними для даного періоду є й пічні ка-
хлі, прикрашені, здебільшого, рослинними 
та геометричними композиціями. трапили-

рис. 2. Черкаси. Керамічний посуд кінця XIV — XVI ст. з території «литовського» замку в районі Дзеленьгори: 
1, 3—6, 8 — вул. Байди Вишневецького 2; 2, 7 — узв. старособорний 32/1 
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ся керамічні люльки для паління тютюну. 
також виявлено близько 10 монет: мідна 
польська «боратинка», срібна московська 
«чешуйка», мідні копійки російської імперії.

справжньою подією для вивчення архео-
логії Черкас ранньомодерної доби стало ви-
явлення та дослідження на території посаду 
XVII—XVIII ст. гончарного горну. Він при-

рис. 3. Черкаси, керамічні пічні кахлі: 1—4 — другої половини хVі ст. з території «литовського» замку в районі 
Дзеленьгори; 5, 6 — першої половини — середини XVIII ст. з гончарного горну (1—4 — вул. Байди Вишневець-

кого 2; 5, 6 — вул. остафія Дашковича 7)
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значався для випалу керамічних виробів (по-
суду та пічних кахлів) і мав типову двокамер-
ну конструкцію. Горн мав овальну в плані 
форму розміром 1,6 × 1,45 м. його черінь 
опирався на земляний «козел», який навпіл 
розділяв топкову камеру. Кожна половина 
череня мала по шість отворів-продухів, які 
сполучали топкову камеру з випалювальною. 
При спорудженні череня в нього були вму-
ровані цілі та фрагментовані горщики і ка-
хлі (рис. 3: 5, 6). Здобута колекція матеріалів 
датована першою половиною — серединою 

XVIII ст. Знахідка подібного об’єкта є пер-
шою на території міста. Вона свідчить про 
існування в Черкасах власного гончарного 
осередку.

Поза сумнівом, результати археологічних 
розкопок у Черкасах сезону 2020 р. дадуть 
новий поштовх для вивчення передісторії та 
ранньої історії міста. Вже зараз можна впев-
нено стверджувати, що його заснування від-
булося не раніше другої половини XIV ст., а 
початок Черкас пов’язаний із Дзеленьгорою, 
де знаходився перший («литовський») замок.

скіфська середньодніпровська експедиція 
іА нАн україни (керівник с. А. скорий) про-
довжила дослідження поховальних пам’яток 
доби раннього заліза в басейні р. тясмин, 
біля с. жаботин Кам’янського району.

цього разу об’єктами розкопок стали три 
кургани, що входили до невеликої групи, 
яка розташована в урочище смолене, біля 
яру Гусаківка, на західній околиці с. жабо-
тин.

Кургани розорані та на час дослідження 
були 0,5—0,8 м заввишки та до 15—16 м в 
діаметрі. Деякі з них (№ 2; 3) були пошкод-
жені вітряком спорудженим на ньому в кінці 
XIX ст. та іншими господарськими будовами 
початку хх ст., вочевидь пов’язані з ним.

Кургани пограбовані як у давнину, так 
і, скоріш за все, в козацькі часи (?). Але, 
попри цю обставину, досліджені похо-

вальні пам’ятки містили досить цікавий  
матеріал.

усі насипи споруджені з чорнозему. В кур-
гані 1 насип, по схилах, був закріплений до-
сить потужною глиняною крепідою.

С. Скорий, Р. Зимовець, В. Окатенко 

ДругиЙ рік ДосліДЖень курганіВ В басеЙні тЯсмину 

рис. 1. Кургани 2—3 з висоти пташиного польоту 

рис. 2. розчистка керамічного посуду на 
тризні в кургані 1
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Поховання виконані як на рівні давнього 
горизонту (курган 2), так і в ямах (№ 1, 3), за 
обрядом інгумації. Поряд з усіма могилами 
розташовувалися майданчики чи настили з 
органіки (трава, кора або дерев’яні плахи), 
що мали сліди ритуального горіння / обпа-
лу — очищення вогнем.

Всі поховання супроводжувалися поми-
нальною тризною у вигляді різної кількості 
ліпного різноманітного посуду та кісток тва-
рин.

особливо виразний комплекс посуду був 
відкритий у кургані 1. Він складав своєрід-
ний сервіз, що містив корчагу, два кубки, 
миску та черпак.

усі посудини мають добре лисковану чор-
ну або темно-сіру поверхню та декоровані 

багатим і різноманітним, перш за все, гео-
метричним орнаментом, врізаним та штам-
пованим, що був заповнений білою, а в одно-
му випадку (корчага) — білою та червоною 
пастами. на корчагі врізаний геометричний 
орнамент поєднувався з S-подібним штам-
пом.

Безумовно, всі досліджені поховальні 
пам’ятки мають ще доскіфський характер і 
належать автохтонному осілому населенню, 
що мешкало на поселені тарасова Гора поб-
лизу жаботина, або на селищах «жаботинсь-
кої» округи.

Питання абсолютного датування дослід-
жених пам’яток — попереду, але виключати 
при цьому VIII ст., як хронологічну позицію 
принаймні одного з курганів, — не можна.

рис. 4. Зачистка перетинів центральної бровки кургану 1 

рис. 3. Дослідження кургану 3 
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Пам’ятка археології національного значен-
ня Межиріцька пізньопалеолітична стоянка 
знаходиться на території с. Межиріч на мису 
другої надзаплавної тераси, утвореному доли-
нами річок росі та роcави. Датування за радіо-
вуглецевим методом визначає вік пам’ятки 
у досить вузьких межах близько середини 
15 тисячоліття тому. В результаті понад пів-
столітніх розкопок виявлено та досліджено 
чотири житлові конструкції та господарські 
об’єкти навколо них, що групуються у чоти-
ри господарсько-побутові комплекси (ГПК).

із 2010 р. дослідження на пам’ятці про-
водяться експедицією Кафедри археології 
та музеєзнавства Київського національного 
університету ім. тараса Шевченка спільно з 
спеціалістами з національного природни-
чого музею м. Париж, інституту археології 
нАн україни та інших наукових і освітніх 
організацій україни та єс. За ці роки вдало-
ся дослідити низку об’єктів, що відносяться 
до різних комплексів стоянки, а саме: ділян-
ку культурного шару (ГПК 1), яму 6 (ГПК 2), 
заповнення четвертого житла (ГПК 4). особ-
ливу увагу було приділено дослідженню 
ділянки насиченого культурного шару на 
південь від першого житла, що пов’язана з 
входовою частиною споруди.

у ході досліджень останніх років було 
розширено розкоп та розкрито ділянку пло-
щею 18 м2 на південь від першого житла, 
яке було розкопане і. Підоплічком у 1966 р. 
(рис. 1). сам шар являє собою щільну золис-
ту брекчію темно-сірого кольору, інколи по-
тужністю до 15 см, що складається з решток 
перепалених кісток, кісткового вугілля, под-
рібнених фауністичних решток, крем’яних 
виробів та лусочок. За і. Підоплічком, на 
південь від першого житла розташовувалось 
«вогнищне топталище». П. езартс аналізую-
чи взаєморозташування культурних шарів 
на пам’ятці, відніс цей шар до третього (то-3) 
етапу функціонування поселення. основни-
ми знахідками виступають крем’яні вироби 
та кістки середніх (заєць, лисиця, песець) та 
великих (мамонт) ссавців.

у попередні роки на деяких ділянках (на 
кв. W/20, W/22) було відзначено розташу-
вання кісткових решток стратиграфічно 
нижче основного золистого шару, що може 
бути свідченням декількох рівнів проживан-
ня на площі ГПК. у 2019—2020 рр. було про-
довжено дослідження квадратів за лінією х 

(кв. 19—22). ця лінія частково знаходиться в 
межах розкопу і.Г. Підоплічко 1966 р., а саме 
квадрати х/21—22, на яких основний зо-
листий шар розкопано попередніми дослід-
женнями і. Підоплічка. рештки цього шару 
було простежено у південному куті кв. х/21. 
нижче долівки розкопу 1966 р. виявлено 
фрагменти кісток, що залягали переважно 
у горизонтальному положенні і безсумнів-
но є рештками давнішого культурного шару 
(To-2) (рис. 1, позначено сірим). на протива-
гу від основного — верхнього — шару, цей 
горизонт на має зольного зафарбування і 
не є суцільною масою перепалених решток, 
а представлений окремими ізольованими 
знахідками у піщаному світло-жовтому ле-
соподібному супіску. також спостерігається 
значна різниця у характері решток в різних 
шарах. так, в нижньому шарі знахідки пред-
ставлені переважно фрагментами черепа 
мамонта, в тому числі пластинами зубів, і 
в дуже незначній кількості виробами з кре-
меню. ці знахідки свідчать про перспектив-
ність подальшого дослідження площі, що 
розташовується під розкопом 1966 р.

у ході розчистки верхнього золистого 
шару виявлено значну кількість виробів 
з кременю. Крем’яний комплекс ділянки 
(понад 2200 екз.) представлений переважно 
відщепами (976 екз., половина від відходів 
виробництва) та пластинчастими заготов-
ками (848 екз., 44 % від відходів), різцевими 
сколами (88 екз., 4,6 %), а також нуклеусами 
(31 екз., 1,6 %) (рис. 2: 18). розмір більшості 
пластинчастих заготовок по ширині варіює 
в межах 0,5—1,8 см з незначними відхи-
леннями, з піком в межах 0,7—1,2 см. Пе-
реважна більшість напівфабрикатів пред-
ставлена пластинками — 386 екз., дещо 
менше — 309 екз. — середньошироких плас-
тин та 153 екз. мікропластин.

Вироби з вторинною обробкою (265 екз.), 
які складають 12 % від комплексу, представ-
лено різцями (100 екз., 38 % від знарядь), се-
ред яких домінують бокові скісноретушні, в 
меншій мірі представлені на куті зламаної 
пластини та серединні (рис. 2: 5—7, 10—15). 
оброблені пластинчасті заготовки представ-
лені 43 екз. (31 %; рис. 2: 8). також серед зна-
рядь наявні 33 мікроліти (13 %; рис. 2: 1—3), 
24 ретушованих відщепи (9 %), 14 скребки 
(5,4 %; рис. 2: 16—17) та 11 проколок (бл. 4 % 
від знарядь; рис. 2: 9).

П. Шидловський, О. Цвіркун, М. Чимирис, С. Пеан 

ДосліДЖеннЯ ДілЯнки перШого гпк 	
меЖиріцької стоЯнки 
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серед обробленої кістки слід назвати відще-
пи з кісток та бивнів мамонта (рис. 3: 7), про-
колки та їхні фрагменти з трубчастих кісток 
зайця та лисиці (рис. 3: 1—5), вироби з бивню 
мамонта (рис. 3: 6, 8). серед останніх привертає 
увагу заполірований предмет з прокреслени-

ми лініями по поверхні (рис. 3: 8). Форма цьо-
го виробу віддалено нагадує стилізовані ант-
ропоморфні фігурки, що є характерними для 
низки епіграветських стоянок Подніпров’я.

таким чином, в ході досліджень останніх 
років підтверджено попередні мікростратиг-

рис. 1. Поширення фауністичних 
решток на ділянці першого ГПК. 
сірим позначено відкриту частину 

нижнього культурного шару 
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рис. 2. Крем’яні вироби з верхнього культурного шару ділянки першого ГПК 
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рафічні спостереження П. езартса про наяв-
ність двох культурних шарів на площі ГПК 1. 
нижній культурний шар не пов’язаний з 
житловою конструкцією і свідчить про пе-
ребування мешканців на площі поселення 
перед встановленням першого житла. Вер-
хній, більш потужний, шар безпосередньо 
пов’язаний з етапом функціонування першо-
го житла. За реконструкцією і. Підоплічка, 
житло було орієнтоване виходом на південь, 
що підтверджується поширенням на південь 

від споруди брекчії з перепаленого матеріалу 
та культурних решток. ця ділянка верхнього 
шару сформувалась внаслідок активної гос-
подарської діяльності та виносу горілого ма-
теріалу з житла, а також, можливо, внаслідок 
функціонування зовнішніх вогнищ.

Подальші дослідження ділянки на південь 
від першого житла дадуть можливість зро-
зуміти складну структуру ГПК, етапність за-
селення території стоянки та розвиток пла-
нувальної структури поселення в часі.

рис. 3. Вироби з кістки та бивню 
з верхнього культурного шару ді-

лянки першого ГПК
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ЧЕРНіВЕцьКА ОбЛАСть

Восени 2020 р. проведено розвідки найбли-
жчої околиці виробничого поселення-фак-
торії Комарів, з метою уточнення інформації 
про раніше відомі пам’ятки пізньоримського 
часу та можливе виявлення нових. цього року 
обстежено сусідню з пам’яткою Комарів балки 
між селами Бузовиця та іванівці, а також мису, 
утвореного меандром р. Дністер біля с. Грушів-
ці, навколо так званих траянових валів.

Поселення біля с. Бузовиця відоме з 1950-
х рр. за матеріалами розвідок т. с. Пассек 
як поселення в ур. Панське поле. В наступні 
роки пам’ятку неодноразово обстежували, 
проте в зв’язку з великою площею поселення 
та різними умовами огляду — різні його час-
тини в науковій літературі відомі як окремі 
пам’ятки. тому на підставі обстежень його 
в 2014 р. нами запропоновано ввести шифр 
«Бузовиця 1», що дозволить об’єднати різні 
«пункти» в одну пам’ятку.

Проведене нами повторне обстеження 
поселення Бузовиця 1 мало на меті зафіксу-
вати межі поширення культурного шару на 
ділянках, що в 2014 р. не були доступними 
для обстеження, а також пошуку синхронно-
го могильника.

на північному схилі балки в центральній 
частині поселення, вище межі поширення 
культурного шару (за 350 м від сучасного урі-
зу води) було виявлене скупчення знахідок, 
яке складалося з гончарної черняхівської ке-
раміки, фрагментів римських амфор, дрібних 
уламків будівельного розчину та фрагментів 
плінфи. із скупчення також походили фібу-
ли, цвяхи, деталі спорядження римського ви-
робництва та монети. Детальне обстеження 
усього схилу на цих горизонталях дозволило 
зафіксувати ще п’ять схожих скупчень, які 
містили будівельні рештки римського часу та 
матеріали черняхівської культури.

Виявлені нові матеріали дозволяють роз-
глядати пам’ятку Бузовиця 1 як поселення 
черняхівської культури зі значною часткою 
матеріальної культури римського зразка на 
середньому Дністрі.

Крім того у межах пам’ятки на північно-
східних схилах балки було обстежено по-
селення трипільської культури й культури 
ноа (ур. одая). Перше засвідчене кількома 
скупченнями обмазки, а також фрагментами 
посуду з монохромним чи біхромним розпи-
сом або заглибленим орнаментом (очевидно, 
різних хронологічних періодів), виробами 
з кременю й псевдоопоки (сокири, відще-
пи, скребок, відбійник, наконечник стріли). 
на території поширення культурного шару 
доби пізньої бронзи виявлено фрагменти 
двовухих ваз, мініатюрної посудини, банко-
подібних посудин з наколами і відтягнутим 
валиком під вінцями, керамічну котушку. 
тісто містить домішки зерен шамоту, тов-
ченого кварцу, слюди; деякі посудини — з 
лискованою поверхнею. тут же знайдено два 
бронзові шила й масивний серп з гаком.

Вздовж тієї ж балки, на якій знаходилося 
поселення Бузовиця 1, в місці злиття двох 
струмків на мису та по обох схилах обстежене 
поселення трипільської культури. Знахідки 
представлені окремими фрагментами стінок 
ліпного посуду та глиняною обмазкою. Крім 
того, на поверхні було виявлено крем’яні ви-
роби кам’яної доби.

роботи в околицях с. Грушівці. на пів-
ніч від східного краю траянового валу біля 
верхів’я невеликої зволоженої балки, яка бли-
жче до Дністра переходить в яр, в ур. Бавки 
було обстежено поселення ранньозалізної 
доби та черняхівської культури (знахідки 
представлені фрагментами ліпного та гон-
чарного посуду). З його території можливо 
походить Грушівський скарб 1968 р.

на південь від західного краю траяново-
го валу, біля витоків невеликого зволожено-
го яру обстежено поселення черняхівської 
культури.

За 1 км на північ від західного краю трая-
нового валу, на рівнині високого берега Дніс-
тра було обстежено поселення трипільської 
культури та культури ноа (матеріали пред-
ставлені фрагментами ліпної кераміки).

М. Ільків, О. Петраускас, С. Діденко, М. Авраменко 

роЗВіДкоВі роботи В кельменецькому раЙоні 
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у звітному сезоні продовженні досліджен-
ня комплексу пам’яток пізньоримського часу 
біля с. Комарів. роботи носили розвідковий 
характер, в якості основного завдання була 
підготовка та уточнення пам’яткоохоронної 
документації пам’ятки.

Під час обстеження і на поселенні, і на 
могильнику на поверхні зафіксовані чис-
ленні ямки від роботи нелегальних шукачів 
виробів з металу; в північно-західній час-
тині поселення на окремих земельних паях 
проведено висадку багаторічних фруктових 
дерев без узгодження з органами охорони 
культурної спадщини.

Під час досліджень 2020 р. уточнено межі 
культурного шару поселення та могильника 
в межах індивідуальних земельних паїв на 
землях сільських рад сіл Комарів та Дністрів-
ка. В якості картографічного джерела для 
визначення земельних паїв використано 
«Публічну кадастрову карту україни» та 
результати маркування меж археологічної 
пам’ятки за допомогою GPS-координат. За 

результатами цих робіт визначено, що ком-
плекс пам’яток Комарів (поселення) та Ко-
марів 1 (могильник) розташовані в межах 
32 земельних паїв, які знаходяться в приват-
ній власності. Загальна площа археологічної 
пам’ятки та охоронюваної зони може склас-
ти близько 60 га. За результатами досліджень 
виготовлено пакет пам’яткоохоронних доку-
ментів для подальшого подання в державні 
органи охорони культурної спадщини Чер-
нівецької області (історична довідка, обліко-
ва картка, подання тощо).

на поселенні та могильнику також прове-
дено збір археологічного матеріалу на повер-
хні (візуальний огляд) та металевих знахідок 
з орного шару (за допомогою металодетек-
торів). усі індивідуальні знахідки фіксовані 
в системі координат (похибка складає 0,5 м), 
масові знахідки — в межах локальної сітки 
археологічної пам’ятки (похибка до 10 м). 
серед знахідок з території поселення мо-
нети, фібули, уламки скла, посуд пізньоан-
тичного виробництва, пряслиця.

О. Петраускас 

ДосліДЖеннЯ білЯ с. комаріВ 

Загін Дністровської комплексної експеди-
ції продовжив дослідження поблизу с. Во-
лошкове сокирянського р-ну. ця пам’ятка 
представлена кількома шарами — культура-
ми пізньої бронзи та ранньозалізного віку, 
зокрема, чорноліською культурою та ран-
ньоскіфським часом. окрім того, виявлено 
два шари трипільської культури — с іі та В і, 
останній синхронний етапу Кукутень А 3.

роботи проводилися на місці технічної 
дороги, де працювали важкі землерійні ме-
ханізми, внаслідок дій яких культурний шар 
поселення був спресований і фактично зни-
щений.

Було досліджено 500 м2 пам’ятки, власне 
вузьку смугу завширшки 10 × 50 м вздовж 
південного краю мису, на якому розташо-
ване поселення. у межах розкопу не було 

виявлено жодних залишків наземних спо-
руд. Проте, було розкопано 56 ям, з яких 
п’ять належало до трипільського часу ета-
пу В і, інші до періоду пізньої бронзи та 
раннього заліза. окрім того, в розкопі було 
виявлено залишки двох ровів трипільсько-
го часу, які розташовувалися паралельно 
на відстані 7 м один від одного. Перший рів 
належав до етапу с іі, а другий — до ета-
пу В і. Примітно, що на цій ділянці поселен-
ня об’єктів періоду с іі більше виявлено не  
було.

ями чорноліського часу можна розподіли-
ти за формою на два варіанти: дзвіноподіб-
ні — 43 ями, три з них мали приступку для 
спуску в яму, та лінзоподібні — вісім ям, се-
ред яких одна яма мала приступку, подібну 
до вищевказаних.

Д. Черновол, Д. Желага, П. Болтанюк, І. Старенький, В. Поміркований, Є. Ланг 

ДосліДЖеннЯ на багатоШароВіЙ 	
пам’Ятці ВолоШкоВе 6 (горби) 
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Дзвоноподібні ями переважно мали ши-
рокий запуск до ями, були овальної або ок-
руглої форми розмірами 1,5—2 м, мали вузь-
ку горловину, в середньому 1—1,2 м. Ближче 
до дна яма за рахунок підбою розширюва-
лась, розміри підбою були не рівномірні, 
вони коливалися від кількох сантиметрів до 
0,5 м, саме дно мало пласку форму. Висота 
від горловини до дна в середньому стано-
вила 0,6—0,7 м, хоча і були ями завглибшки 
0,3—0,4 м від горловини. Деякі ями відносно 
невеликих об’ємів, мали випал стінок із сере-
дини. Загалом, ями дзвоноподібної форми, 
на думку дослідників чорноліської культу-
ри, призначалися для збереження харчових 
припасів.

лінзоподібні ями були округлі або оваль-
ні в плані, в діаметрі мали від 0,8 до 1,3 м, як 
правило неглибокі, до 0,3 м від рівня вияв-
лення. стінки цих ям мали невеликий кут 
нахилу і пласке дно, їхнє призначення не 
визначене. яма 42 мала також лінзоподібну 
форму, однак, вона була більше схожа на 
заглиблену споруду. В плані мала овальну 
форму, розмірами 2,7 × 2,1 м, глибина від 
рівня виявлення становила 0,54 м. З вузької 
сторони мала приступку довжиною 0,6 м, 
глибиною 0,28 м. Виходячи з розмірів можна 
припустити, що розглянутий об’єкт міг бути 
заглибленою частиною господарської спору-
ди. Проте, жодних ознак його наземної час-
тини виявлено не було.

Заповнення ям чорноліської культури 
утворилося імовірно в результаті запливу в 
них ґрунту вже після того, як поселення було 

покинуте. Підбій дзвоноподібних ям запов-
нено перепаленим камінням, фрагментами 
посуду, зрідка кістками тварин. Виявлене 
каміння мало різне походження — розбиті 
зернотерки, гальковий річковий камінь, ди-
кий граніт, розбиті кременеві жовна. щодо 
каміння, виявленого в підбої ям, виник-
ло припущення, що воно відігравало роль 
контрфорсу, який надавав міцності ямам, 
викопаним у ґрунті та стояв на заваді обва-
лу підбою. Можливо, це каміння використа-
не вдруге, первинне призначення могло 
бути іншим: наприклад, камінь нагрівали 
у вогні, а потім за його допомогою гріли чи 
кип’ятили воду для приготуванні їжі, як це 
відомо з етнографічних джерел.

Фрагменти керамічних виробів в основ-
ному розташовувались на дні, переважно 
в підбою, в жодному разі не було виявлено 
розвалів, окрім поодиноких кубків-черпаків 
з петельчатою ручкою. Кількість таких фраг-
ментів у кожній ямі коливалася в межах двох-
трьох десятків, в основному вони знаходили-
ся на дні, зрідка в заповнені.

Залишки кісток тварин були виявлені 
виключно на дні ям.

Впуск у ями переважно заповнений фраг-
ментами перепаленої обмазки з відбитками 
плетіння лози, що є притаманним для верти-
кальних конструкцій наземних споруд, зок-
рема стін, можливо печей. Заповнення ями 
обмазкою більш характерне для східної час-
тини розкопу. Можна припустити, що десь 
поруч знаходилася спалена наземна споруда. 
Залишки спалених будівель на цьому посе-

рис. 1. рів етапу с іі 
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ленні притаманні як спорудам трипільської 
культури, так і спорудам пізньої бронзи. З 
огляду на те, що на всіх виявлених фрагмен-
тах обмазки були відбитки від конструкцій 
стіни, можна зробити наступні припущен-
ня — для будівель трипільської культури 
(площадок) на обмазці більш характерні від-
битки плах від платформи, фрагменти стін 
зустрічаються значно рідше. у заповненні 
розкопаних ям фрагментів платформи ви-
явлено не було, на обмазці були відбитки 
лише стін.

отже можна припустити що виявлена об-
мазка походить від наземних будівель пізнь-
ої бронзи, а вказане поселення вірогідно за-
гинуло від пожежі, або ж в пожежі загинули 
окремі споруди. наявність випаленої обмаз-
ки в верхньому горизонті ям може свідчити 
про те, що ями на момент припинення існу-
вання поселення були відкритими та їхнє 
заповнення утворилося в результаті затьоку 
ґрунту уже в пізніший час.

ями трипільського часу мали лінзоподіб-
ну форму. Заповнення — класичне для сміт-
тєвих ям — керамічний бій, кістки тварин, 
відходи кременевого виробництва та уламки 
кременевих виробів. один фрагмент зоомор-
фної пластики було виявлено лише в ямі 7В. 
Контури трипільських ям етапу Ві практич-
но не читались, оскільки їхнє заповнення за 
забарвленням практично не відрізнялося від 
суглинку, в який вони були запущені.

у розкопі було виявлено два рови, які на-
лежали до трипільського часу. Вони орієн-
товані з півдня на північ з невеликим ухи-

лом з південного заходу на північний схід, 
розташовані на відстані 7 м один від одного 
(рис. 1, 2).

Виявлені рови, попри різницю у часі, 
були близькі за конструкцією та орієнта-
цією. Вузькою частиною вони виходили до 
краю мису та розширювалися в напрямку 
центральної частина мису та поселення. З 
краю їхня ширина становила близько 1,5 м, 
але через 10 м ширина рову етапу с іі вже 
становила 2,6 м, ширина рову етапу В і була 
мінлива, але також коливалась спочатку від 
1,5 до 2—2,5 м у різних місцях. Їхня глиби-
на біля краю мису становила близько 0,2 м, 
а потім поступово понижувалась у зворот-
ному напрямку від краю до 1 м та далі біль-
ше. Дно рову етапу с іі мало лінзоподібну 
форму, дно рову етапу В і на початку також 
мало лінзоподібну форму, далі на окремих 
ділянках мало пласке дно, що переходило у 
дно конічної форми. Ґрунт заповнення рову 
етапу с іі був значно гумусований, конту-
ри рову добре читались, ґрунт заповнення 
рову етапу В і, на відміну від попереднього, 
за забарвленням мало чим відрізнявся від 
суглинку, в який він був запущений. рів ета-
пу с іі частково було досліджено у 2018 р. — 
в центральній частині поселення його було 
розкопано на довжину 20 м. Відповідно до 
ситуації, яку було простежено в 2020 р.: два 
рови різного часу ідуть паралельно, отже рів 
етапу В і також мав бути виявлений у роз-
копі 2018 р. Проте, на місці його імовірного 
розташування було виявлено лише дві ями 
етапу В і. утім, рів етапу В і саме так і виг-

рис. 2. рів етапу В і
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лядав — як низка ям, поєднаних між собою. 
Подібні обставини і підштовхнули до інтер-
претації цих конструкцій та вказали на мож-
ливе їхнє господарське призначення.

на поселенні Волошкове 6 шар суглинку, 
придатного для будівництва глинобитних 
конструкцій та виготовлення керамічних 
виробів, складав 1 м. Під суглинком знахо-
дився шар похованого ґрунту часів плейсто-
цену, який не придатний для вищевказаних 
господарських потреб. отже, давнє насе-
лення могло користуватись об’ємом глини 
завтовшки 1 м. Відомо, що для будівництва 
трипільського двоповерхового будинку роз-
міром 4 × 8 м, згідно проведених підрахун-
ків, необхідно 16 тон глини та близько 5 м3 
води. отже, ці рови могли утворитись в ре-
зультаті вибірки глини для будівництва та 
виготовлення кераміки, а потім використо-

вуватись як водозбірники, оскільки нижній 
горизонт похованого ґрунту досить щільний 
та не пропускає воду.

на розкопаній ділянці мису було виявле-
но шість ям та рів етапу В і, з об’єктів ета-
пу с іі було виявлено лише вищевказаний 
рів. окрім того, в культурному шарі були 
відсутні фрагменти кераміки етапу с іі, на 
відміну від кераміки інших періодів та куль-
тур. Площадки етапу с іі були розкопані 
в 2017—2018 рр. з північного боку та в цен-
тральній частині цього мису, коли об’єктів 
етапу Ві навпаки, там виявлено не було, ок-
рім двох ям у центральній частині мису. це 
може свідчити про те, що поселення етапу 
трипільської культури с іі перекривало по-
селення етапу В і лише частково. ями чор-
ноліської культури було виявлено на кожній 
з розкопаних ділянок цього мису.
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ЧЕРНіГіВСьКА ОбЛАСть

любецька експедиція національно-
го університету «Чернігівський колегіум» 
ім. т. Шевченка продовжила дослідження 
в смт любеч ріпкинського р-ну в рамках 
програми археологічних досліджень в Чер-
нігівській області.

Посад любеча, в районі кам’яниці Павла 
Полуботка знаходився в зоні уваги експе-
диції у 2013 та 2016—2019 рр. у результаті 
вивчені етапи забудови цієї частини старо-
давнього любеча протягом XVI—XIX ст. В 
попередній період на цій ділянці розташо-
вувався курганний могильник х — початку 
хі ст., пізніше, у хіі—хііі ст. — ґрунтовий 
могильник. Зафіксувати житлову та госпо-
дарську забудову х—хііі ст. не вдалось, хоча 
споруди цього часу були досліджені А. Каза-
ковим у 1989—1990 рр. на посаді любеча при 
будівництві стадіону.

З метою з’ясування межі забудови у 2020 р. 
був закладений розкоп 7, що знаходився на 
відстані 150 м на північний схід від кам’яниці 
П. Полуботка та за 55 м від краю лівобереж-
ної тераси р. Дніпро в районі ближньої пе-
чери Прп. Антонія. розкоп площею 24 м2 
було закладено на подвір’ї наукової станції 
«любеч» національного університету «Чер-
нігівський колегіум» імені т. Г. Шевченка.

у культурному шарі (0,6—0,7 м) зустрінуті 
поодинокі фрагменти ліпної кераміки доби 

бронзи та роменської культури, а також кру-
гової кераміки, переважно кінця х — хі ст. та 
хVIі—XVIII ст. Крім того, виявлені фрагмен-
ти ножів, кістяна проколка, оселок з отвором 
із сірого сланцю, уламок скляного персня та 
пряжка, виготовлена з мідного сплаву.

В розкопі частково досліджені залишки 
трьох споруд кінця х — хі ст. одну з них 
розташовано у північній частині розкопу, 
вона мала овалоподібну форму довжиною 
2,75 м. В цій споруді глибиною 0,45 м, ви-
явлені численні фрагменти кераміки кінця 
х — початку хі ст. Друга споруда, вірогідно 
житлова, прямокутної форми розташована 
у північно-східному куті розкопу та заглиб-
лена у материк на 0,5 м. В її заповненні за-
фіксовані численні фрагменти керамічних 
посудин хі ст., печина, шматки череня та 
бортиків печі, уламки пірофілітового слан-
цю, шлаки та криця. Криця повторювала 
форму денця невеликої посудини діаметром 
7 см і мала відрубану четверту частину. За-
лишки ще однієї прямокутної споруди гли-
биною 0,6—0,7 м від рівня материка, зафік-
совані у південно-східному куті розкопу. В 
її заповненні знайдені фрагменти кераміки 
кінця х — початку хі ст. таким чином, було 
зафіксовано перспективну для подальших 
досліджень ділянку любеча з житловою та 
господарською забудовою х—хі ст.

О. Веремейчик 

ДосліДЖеннЯ лЮбецької експеДиції 

Дослідження на теренах м. ніжин у звіт-
ний сезон проходили у двох напрямах: 1) ви-
конання цільової програми з археологічних 
досліджень у м. ніжині за 2017—2021 рр.; 
2) науково-рятівні роботи на території міста. 
роботи проходили в охоронних археологіч-

них зонах центральної частини: урочищі За-
мок / старе місто, на лівому березі р. остер, 
та нове місто, на правому березі.

так у ході робіт в північно-західній час-
тині старого міста, по вул. Шевченка було 
встановлено, що в ході будівництва хх ст. 

І. Кедун, Я. Лицевич, О. Пархоменко 

ДосліДЖеннЯ В м. ніЖин 
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культурний шар знищено. Втім на сусідній 
ділянці на вул. Богушевича, поряд з церквою 
івана Богослова вдалося зафіксувати рештки 
забудови хVIII—XIX ст., а також фрагментар-
но збережені рештки давньоруського шару, 
втім цей факт вимагає подальшої перевір-
ки (рисунок). у південно-західній частині 
старого міста, по вул. успенській при про-
кладанні нового водогону були зафіксовані 
рештки підмурів успенської церкви хVIII ст. 
(яка була знищена в середині хх ст.).

Дослідження по вул. Василівській (півден-
на частина пам’ятки) стали продовженням 
робіт минулого року. на території садиби, 
було закладено розкоп 9 × 4 м, де вдалося за-
фіксувати три різночасові шари життєдіяль-
ності: хіі—хііі, хVII—XIX та хх ст. Було 
зібрано колекцію керамічних та скляних 
посудин, підків, точильних брусків, поясних 
пряжок, монет, гральних фішок, залізних 
предметів тощо. однак найбільше зацікав-
лення становив оберіг-медальйон у вигляді 
янгола (хіі—хііі ст.; рисунок).

на просторі нового міста дослідження про-
водилися з метою перевірки наявності куль-
турного шару. Дослідження по вул. Шолом-
Алейхема (східна частина нового міста) стали 
продовженням робіт минулого року. Було 
закладено дев’ять шурфів на вул. Полковни-
ка обідвського, Чернігівській та Графській 
(північно-західна частина нового міста). на 
ділянці по вул. Полковника обідовського 
вдалося зафіксувати рештки перекопів та на-
шарувань хVіII—XIX ст., в яких було зібрано 
невелику кількість фрагментів кераміки та 
залізних предметів. Дослідження на інших 
ділянках нового міста покази відсутність 
культурного шару, що дає змогу припустити 
про фрагментарну збереженість культурних 
шарів на території даної археологічної зони.

отже, протягом минулого польового сезо-
ну були продовжені роботи попередніх років 
та простежено ряд нових об’єктів. В ході до-
слідження яких вдалося уточнити характер 
історичної топографії центральної частині 
міста ніжина.

індивідуальні знахідки: 1 — люлька (з розкопок по вул. Богушевича, 1); 2 — люлька; 3 — фрагмент скляного 
браслету; 4 — підвіска (з розкопок по вул. Василевська, 4)

у зв’язку із запланованим будівництвом 
двох житлових будинків за адресою пр. Пе-
ремоги, 64 у Чернігові було проведено до-
слідження на цвинтарі хі—хіі ст. Культур-
ний шар відсутній, або знищений оранкою 
та забудовою хіх—хх ст.

у західному котловані досліджено 51 по-
ховання та сліди від кількох курганних ро-

виків. Ґрунтовий могильник з’явився саме на 
місці існування курганного поля. увесь про-
стір був зайнятий курганами, ледь помітні 
сліди від ровиків пізніше були перекопані 
значною кількістю могил ґрунтового некро-
поля і господарською діяльністю хіх—хх ст. 
Могили спочатку займали ділянки у міжкур-
ганному просторі та у ровиках курганів. Під 

О. Моця, В. Скороход, Ю. Ситий, В. Жигола 

ДосліДЖеннЯ у ЧернігоВі 
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час викопування яких, ґрунт переміщався у 
ровики, а засипали могилу ґрунтом з наси-
пу кургану. це певною мірою вирівнювало 
рельєф і нові могили робилися на вже більш 
рівній поверхні у одній смузі з могилами 
ранішого часу, які мали наземні ознаки на 
поверхні. Час появи курганів — хі ст. Поряд 
з курганами майже одночасно з’являються 
ґрунтові поховання. судячи з окремих ви-
падків прорізання одних могил більш піз-
німи, можна впевнено говорити про три-
валість існування ґрунтового могильника на 
цій ділянці. Знахідка вінця горщика хіі ст. 
та тканина від комірця можуть вказувати на 
здійснення поховань і у хіі ст. таким чином, 
ділянка використовувалася щонайменше 
200 років. За цей час курганні насипи були 
значно знівельовані, наземні ознаки ґрунто-
вих поховань хі ст. зникли з поверхні, але ді-
лянка використовувалася далі. скоріш за все 
окремі сім’ї мали тут свої сімейні ділянки і 
продовжували ховати родичів біля своїх ста-
рих могил. Крім того, розташування могил 
вказує і на певну рядність їх влаштування — 
можна виділити 5—7 рядів поховань.

на східній ділянці загалом досліджено 
14 поховань, курган 1 та сліди від курганних 
ровиків. на цій ділянці досліджень могили у 
міжкурганному просторі не такі глибокі як 
на західній, що може вказувати на їх більш 
пізній час. тут кількість могил вказує на не-
тривалий час влаштування поховань.

не всі могили містять залишки кісток, в ре-
шті вони збереглися у незадовільному стані 
або ж фрагментарно. у заповненні поховань 
трапилися фрагменти кераміки хі—хіі ст., 
деякі містили залізні ковані цвяхи, часто по 
периметру домовини. серед індивідуальних 
знахідок — геральдична підвіска із зобра-
женням тризубів з обох сторін, залишки тка-
нини із металевими нитками, що утворюва-
ли геометричний орнамент, ґудзик, ремінна 
пряжка, поясні та скроневі кільця (рисунок).

Восени було проведено дослідження за ад-
ресою м. Чернігів, пр. Перемоги, 131. розкоп 1 
знаходився біля котловану багатоповерхівки 
і мав площу 78 м2. Культурний шар у вигляді 
чорного гумусованого супіску містив кераміч-
ний матеріал кінця хі — хііі ст. і хVіі—хіх ст.

Загалом досліджено шість споруд, п’ять ям і 
низку стовпових ямок і канав. Майже повністю 
дослідженою є споруда 3, яка, ймовірніше за 
все, мала опалювальний пристрій і виконува-
ла житлову функцію; датується хVііі—хіх ст. 
споруда 4 має два хронологічні етапи — ниж-
ня менша частина, датована хіі—хііі ст., і 
верхня ширша частина хVііі—хіх ст. Фраг-
ментарно виявлена споруда 5 могла бути жит-
ловою; над дном містить керамічний матеріал 
хі—хііі ст., також використовувалася в хVііі—
хіх ст. ями 3 і 5 містять керамічний матеріал 
хіі—хііі ст., ями 1 і 2 датовані хVііі—хіх ст. 
найпізніший етап представлено залишками 
цегляних кладок будівель хіх ст.

Матеріали з розкопок в Чернігові
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експедиція національного університету 
«Чернігівський колегіум» ім. т. Шевченка 
провела дослідження на території націо-
нального заповідника «Гетьманська столи-
ця» у м. Батурин. роботи проводилися в різ-
них частинах міста та на його околицях.

у 2017—20 рр. на посаді Фортеці (вул. Шев-
ченка, 13) досліджувалися залишки будинку 
Пилипа орлика. у 2020 р. зроблено приріз-
ку і виявлено залишки кількох заглиблених 
та наземних об’єктів. Зокрема, виявлено 
скупчення битої цегли, кахлів (із гербами 
івана Мазепи та Пилипа орлика) та посуду 
кінця XVII — початку XVIII ст. Під завалом 
зафіксовано скупчення перегорілих дощок 
та колод, що лежали у декілька ярусів пара-
лельного одна до одної. цілком вірогідно, 
що знайдені конструкції є залишками стіни 
наземного житла.

на рівні передматерика зафіксовано пля-
ми шість заглиблених у материк стовпових 
ям із зітлілими колодами у центрі (діамет-
ром 0,25—0,3 м).

наявність знахідок геральдичних кахлів 
вказує на приналежність цієї ділянки посаду 
до садиби Пилипа орлика.

Продовжили дослідження на північно-
східній околиці посаду (між трасою Київ—
Москва та ур. Гончарівка). Потужність куль-
турного шару на розкопі становила до 0,7 м. 
Досліджено об’єкти двох хронологічних пе-
ріодів: раннього залізного віку та другої по-
ловини XVII — початку XVIіI ст. у 2019 р. із 
західного краю споруди було закладено роз-
коп 2 (4 × 4 м), до якого потрапила частина 
коридору. розміри заглибленої в материк 
частини коридору становлять 5 × 2 м. Вхід до 

підкліту продовжувався у західному напрям-
ку, що фіксується у культурному шарі.

у 2020 р. на схід від ділянок попередніх се-
зонів зроблено прирізку площею 24 м2. Вста-
новлено розмір котловану споруди по лінії 
схід—захід (бл. 6 м, не враховуючи коридо-
ру), поточнено дані щодо фінального етапу 
використання житла. його розібрали, а кот-
лован упродовж невеликого проміжку часу 
цілеспрямовано засипали. Знайдено цілі ка-
хлі та кахлю з наскрізним центральним отво-
ром. Їхній орнамент характерний для кінця 
XVII — початку XVIIі ст. із засипки котловану 
походила керамічна іграшка-свищик, кахлі.

По східній межі котлован перетинається з 
нововідкритою спорудою. Попереднє дату-
вання споруди вписується у XVII—XVIIі ст.

на садибі і. Мазепи на Гончарівці закладе-
но розкоп. у якому продовжено дослідження 
решток фундаментів двох поздовжніх стін ко-
ридору, складених з цілої цегли кінця хVіі ст. 
Внутрішня ширина коридору становила 
2,3 м, його стіни фіксувалися на довжину до 
7,5 м. Фундаменти орієнтовані із заходу на 
схід — в бік западини колодязя. товщина стін 
коридору становила 0,6 м. у стінах фундамен-
тів зафіксовані пази від закладки дерев’яних 
брусів для східців. цегляні стіни збереглись 
на висоту до 1,3 м. у південній стіні виявлені 
залишки викладених з цегли ніш.

на ділянці посаду (в ур. Палац) виявлено 
залишки підпрямокутної печі від споруди 
хVіі— початку хVііі ст.

таким чином, у сезоні 2020 р. на відкритих 
посадах були виявлені залишки наземних та 
заглиблених у ґрунт підклітей будинків, що 
містять сліди пожежі 1708 р.

Ю. Ситий, В. Мезенцев 

ДосліДЖеннЯ об’ЄктіВ ХVіі—ХVііі ст. 	
на території батурина 

експедиція національного університе-
ту «Чернігівський колегіум» ім. т. Шев-
ченка провела дослідження на території 
національного заповідника «Гетьманська 

столиця» у м. Батурин. роботи проводилися 
в різних частинах міста та на його околицях. 
роботами 1995—2020 рр. на території Бату-
рина досліджені об’єкти хіі — кінця хііі ст.

Ю. Ситий, С. Сорокін 

ДосліДЖеннЯ староЖитностеЙ Хііі ст. у батурині 
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у сезоні 2017 р. під час робіт на території 
фортеці у Батурині вдалося зафіксувати два 
житла, що послідовно були впущені в один 
котлован, викопаний нижче рівня материка. 
нижнє житло мало сліди загибелі споруди у 
полум’ї пожежі. За керамічним матеріалом 
це житло може бути віднесене до першої 
половини хііі ст. Через незначний промі-
жок часу у котловані було встановлено нові 
дерев’яні конструкції і побудована нова гли-
нобитна піч.

споруда 1 являла собою житло, що скла-
далося з житлової камери підквадратної 
форми, розмірами у межах розкопу 4,02 × 
3,0 м та входом. стінки житла орієнтовані за 
сторонами світу.

Виявлений у верхньому житлі матеріал 
дозволяє датувати його другою половиною 
хііі ст. Кераміка з верхнього житла має ана-
логії з колекцією матеріалів з літописно-
го рильська (дослідження о. М. єнукової 
1999 р.), що датовані періодом між 1239 і 
1275 рр.

у сезоні 2020 р. на поселенні Палац було 
закладено розкоп розміром 4 × 4 м, у якому 
вдалося дослідити пошкоджені котловани 
двох споруд другої половини хііі — початку 
хіV ст. щільність розташування споруд вка-
зує на активне життя в той час у нижній течії 
р. сейм. у котловані споруди 2 знайдені 
лише уламки кераміки, а у котловані спору-
ди 1 були зафіксовані: рибальський гачок, 
пірофілітове пряслице, предмети із заліза та 
бронзи, мідна фігурна накладка, ніж, вістря 
стріли. Верхнє заповнення котловану місти-
ло вуглики від пожежі.

Довготривалі та широкі за охопленням те-
риторії роботи у Батурині дозволяють висло-
вити кілька спостережень за розташуванням 
старожитностей хіі — середини хііі ст.

Дослідження на території фортеці та від-
критих посадів дозволяють говорити про іс-
нування до монгольського погрому значної 
за розмірами просторової структури з досить 
цікавими топографічними особливостями. 
Пам’ятка мала укріплення у вигляді городи-
ща, збудованого на більш ранніх оборонних 
спорудах, та відкритий посад. особливістю 
посаду є його витягнута в плані форма — 
при ширині до 200 м (в районі городища) 
загальна довжина культурного шару сягала 
понад 2000 м. Пам’ятка займала край тераси 
і мала значну довжину при відносно незнач-
ній ширині. скоріш за все, це пояснюється 
особливостями рельєфу місцевості. Значна 
площа вказує на концентрацію населення 
тут перед монгольською навалою.

наслідки подій 1239 р. зафіксовані у роз-
копах, але життя на території Батурина не 
припинилося. Після погрому житла відбу-
довуються. Ми не можемо стверджувати, чи 
існували укріплення городища після 1239 р. 
(їхні залишки знівельовані у хVіі ст.), але за-
будова другої половини хііі ст., як показують 
дослідження 2020 р., була досить щільною.

таким чином, після монгольської навали 
на території Батурина ще існував значний 
за розмірами населений пункт. Матеріалів 
хV—хVі ст. на території міста не виявлено, 
що може вказувати на остаточне припинен-
ня життя у Батурині наприкінці хііі — на 
початку хіV ст.

у 2020 р. спільна експедиція національ-
ного університету «Чернігівський колегіум» 
ім. т. Г. Шевченка та іА нАн україни про-
довжила дослідження Виповзівського архео-
логічного комплексу на посаді та подолі.

на території посаду закладено розкоп 20 
(площа 72 м2), орієнтований стінками за сто-
ронами світу у центральній частині посаду з 
півночі від розкопу 18 (2018, 2019 рр.). Метою 
робіт стало дослідження споруди х ст., пів-
денно-східний кут якої виявлено 2018 р.

споруда 2 — це залишки житла, що була 
основним об’єктом досліджень на розкопі. 
споруда південно-східним кутом потрапля-
ла в розкоп 18 і тому її нумерація була продов-
жена у 2020 р. Пляма котловану квадратної 
форми була орієнтована стінками по сторо-
нах світу з незначним відхиленням на захід. 
у 2018 р. котлован споруди був прокопаний 
до глибини 0,6 м нижче рівня материка, а у 
розкопі 2019 р. пляма споруди фіксувалася 
на рівні материка, але не розбиралася.

В. Скороход, О. Моця, Л. Сита, К. Капустін 

ДосліДЖеннЯ ВипоВЗіВського 	
арХеологіЧного комплексу 
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розміри плями житла на рівні материка 
становили 5,2 × 5,2 м, мали заглиблення в ма-
терик на 1,0 м. у північно-східному куті зна-
ходилась зроблена з глею піч, яка збереглася 
на всю висоту.

По дну житла досліджені стовпові ями в 
кутах та посередині довжини стін (діаметр — 
0,25—0,5 м, глибина 0,15—0,63 м) та багато 
дрібних ямок різної глибини та діаметру. Піч 
пережила щонайменше три етапи функціо-
нування. спочатку була зведена піч і із сірого 
глею, від неї збереглася основа 170 × 135 см, 
висотою 28 см, розміри череня 80 × 60 см, тов-
щина 3—5 см. Пізніше вона була знята майже 
повністю до череня і на її місці надбудована 
піч іі із зеленого глею. основа її 135 × 130 см, 
розміри череня 100 × 95 см, товщина 2—5 см. 
склепіння цієї печі збереглося на висоту 50 см. 
Але мабуть вона виявилася занадто великою 
і піч ііі зробили просто домазавши зсередини 
в камері печі шар глею та зменшивши її внут-
рішній простір. Черінь печі ііі має розміри 
90 × 75 см, товщину 3—5 см. Завершувалася 
піч, напевне, жаровнею прямокутної форми, 
частина якої в розвалі, перевернута бортиком 
донизу, зафіксована у західній верхній час-
тині печі. Піч повернута устям на південь.

Всередині печі були знайдені кістки тва-
рин та два роги, кераміка х ст. З тіла печі ііі 
також походить кераміка х ст.

Піч зведена на своєрідній глеєвій плат-
формі товщиною до 10 см, яка має знач-

но більші розміри (довжиною до 295 см по 
лінії північ—південь). Під піччю, під шаром 
глею, досліджені два ряди невеличких ямок 
(діаметром 4—7 см, глибиною 5—19 см), роз-
міщених по колу, від каркасу печі.

окрім того, під платформою з глею, пів-
денніше печі, виявлено ще ямочки, які за 
розмірами (діаметром 3—5 см, глибиною 4—
15 см) та розташуванням подібні до ямок від 
каркасу печі. тож цілком можливо, що ще до 
того, як існувала піч і, була побудована піч 
біля східної стінки котловану споруди, посе-
редині її довжини. Але, як довго вона вико-
ристовувалось, і чому була перенесена зали-
шається невідомим. ця піч була розібрана, 
створена платформа з глею, і вже північніше, 
у куті котловану, зведена піч і (рисунок).

із заповнення споруди 2 походять наклад-
ка на сумочку (аналогії відомі в Бірці), заліз-
ні ножі, калачеподібне кресало, фрагмент 
бронзового пластинчастого браслета, ґуд-
зик, фрагмент керамічного пряслиця, улам-
ки оселків, астрагал, проколки, фрагменти 
оброблених рогів та кераміка х ст. В шарі 
підлоги та під ним виявлені ґудзики (підвіс-
ки?), заготовка з рогу, проколки, астрагали, 
верхня частина кістяної голки, пірофілітові 
пряслиця, фрагмент бронзового ланцюжка 
та велика кількість намистин і бісеру (на-
мистини, переважно, лимоноподібні срібно-
скляні та золотоскляні, бісер — жовтого та 
фіолетового кольору).

житло х ст. в розкопі 20 на посаді Виповзівського археологічного комплексу, вигляд із заходу
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Продовжено дослідження на подолі Ви-
повзівського городища, дослідження велися 
на ділянці, розташованій на схід від розко-
пу 2 (2019 р.)., де зафіксовано декілька госпо-
дарських об’єктів, а також канав для витяган-
ня човні. тут закладено траншею 6, загальною 
площею 18 м2, була орієнтована довгою віссю 
за лінією захід—схід. у траншеї простежено 
залишки другого культурно-хронологічного 
горизонту, на рівні якого добре фіксувалися 
залишки заглиблених об’єктів (стовпові ями 
та канава). із її заповнення походять уламки 
гончарних горщиків х ст. та тваринні кістки. 
синхронна кераміка виявлена і у заповненні 
самого шару, що дозволяє висловити припу-
щення про дещо відмінне його датування. 
цілком вірогідно, що він утворився у другій 
половині — кінці х ст. вже після припинен-
ня життя на посаді, руйнування укріплень 
городища та утворення на його майданчи-
ку виробничого комплексу — металургійної 
майстерні, рештки якої було виявлено за час 
археологічних розкопок 2012—2014 рр.

цікаві дані отримано за час розкопок тре-
тього та четвертого хронологічних горизон-
тів, що сформувались у середині — другій 
половині х ст., у період найбільшого розвит-

ку подільської частини пам’ятки. у плані та 
стратиграфії траншеї зафіксовано залишки 
п’яти канав, декількох стовпових ям тощо. 
Зауважимо, що заповнення канав неоднорід-
не: у деяких випадках — це однорідний шар 
білого алювіального піску, в іншому — про-
шарки алювію та гумусу, які чергувалися 
один із одним.

найраніші об’єкти — декілька стовпових 
ям та канава, зафіксовані на рівні материка 
належать, імовірно, до початкового етапу ос-
воєння подолу і датуються початком х ст.

отримані результати не лише підтверд-
жують перспективність вивчення цієї час-
тини пам’ятки, але й дозволяють уточнити 
та часом переглянути усталену думку щодо 
розвитку подолу упродовж х—хіі ст.

таким чином, отримані у звітному сезоні 
матеріали з території посаду вказують на 
часту перебудову житлових споруд та пере-
будов опалювальних пристроїв, що засвід-
чує часту зміну населення пам’ятки у досить 
короткий період її існування упродовж х ст. 
Портова зона подолу активно функціону-
вала протягом х ст. і простежується у конс-
трукціях облаштування причалів та споруд, 
що добре фіксуються сезонними паводками.

експедиція національно-
го університету «Чернігівсь-
кий колегіум» ім. т. Г. Шев-
ченка провела дослідження 
на території охоронних зон 
смт седнів Чернігівського 
р-ну. роботи проводилися 
на посаді городища орєш-
ня (пос. орєшня 2). робота-
ми 2017—2019 рр. на краю 
рівчака, що розрізав терасу 
р. снов, були виявлені старо-
житності раннього залізного 
віку, слов’янського часу, дав-
ньоруського часу та часів піс-
ля монгольської навали.

у сезоні 2020 р. на пів-
день від ділянки досліджень 
2019 р. було закладено розкоп 
розмірами 6 × 10 м. у куль-
турному шарі потужністю до 
0,6 м фіксувалися матеріали 

В. Скороход, Ю. Ситий, С. Сорокін 

ДосліДЖеннЯ В ур. орЄШнЯ у сеДнеВі 

розкоп 5, зачистка по материку: фото з півдня
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вищезгаданих епох. на рівні передматерика 
стали помітні плями об’єктів, що в основному 
представлені господарськими ямами. Вдало-
ся частково дослідити котлован однієї спору-
ди заглибленої в материк до 0,9 м. це нижня 
частина житла іі половини хііі ст., що згоріло 
під час пожежі, сліди якої зафіксовані в 2019 р. 
з внутрішнього боку від укріплень городи-
ща. Залишки житла являли собою котлован 
шириною 2,2 м, досліджений на довжину до 
2,8 м з коридором (3,1 × 0,7 м), що вів до за-

глиблення частини споруди. навколо житла, 
виявлено залишки вигорілих у пожежі стов-
пів та господарські ями.

також у розкопі були досліджені госпо-
дарські об’єкти різних розмірів та форм, що 
належать до пізньозарубинецького часу та 
другої половини х ст. (рисунок).

Крім керамічного матеріалу, з розкопу 
походять знахідки: вістря стріл, керамічні 
пряслиця, лунниця, кістяні астрагали, про-
колка тощо.

експедиція національного університету 
«Чернігівський колегіум» ім. т. Шевченка за 
участі співробітників ніжинського університе-
ту ім. М. Гоголя дослідила посад стародавньо-
го новгорода-сіверського в районі сучасної 
Базарної площі (так зване Завалля). роботи на 
цій ділянці започаткував і. єдомаха у 1960 р., 
у 1983 р. розкопки проводив В. Коваленко, у 
2016, 2017, 2019 рр. — о. Черненко та і. Кедун. 
За результатами досліджень можна визначи-
ти кілька послідовних етапів функціонування 
забудови цієї частини посаду впродовж х—

хVііі ст. (х—хі; хіі — перша половина хііі; се-
редина хііі — хіV; хV; хVіі—хVііі ст.)

Дослідження 2020 р. стали продовженням 
робіт попередніх років та спрямовувались на 
завершення досліджень комплексу давньо-
руських споруд виявленого у 2017—2019 р. 
розкоп площею 42 м2 прилягав зі сходу до роз-
копу 2017 р. Культурний шар в межах розкопу, 
як і на досліджених раніше ділянках, виявився 
майже повністю знищеним в ході розбудови 
міста у хіх—хх ст. Вціліли лише незначні ре-
штки давніх напластувань загальною потуж-

О. Черненко, І. Кедун 

ДосліДЖеннЯ староДаВнього ноВгороДа-сіВерського 

новгород-сіверський, розкоп на Базарній площі: вигляд з північного заходу



Чернігівська область

ISSN: 2709-8222 (print), 2709-8230 (online)	 ���	 Археологічні дослідження в Україні 2020 р.

ністю до 0,4 м. В ході їх розбирання були ви-
явлені матеріали доби Давньої русі та пізнього 
середньовіччя (уламки гончарних посудин, 
кахлів, цегли-пальчатки тощо). Залишки ар-
хеологічних об’єктів (котловани трьох споруд, 
яма та канавка) збереглись в материку; вони 
прорізали один одний (рисунок).

Споруда 1 (її східна частина розкрита в 
розкопі 2017 р.) у плані мала прямокутну 
форму та була орієнтована вздовж осі пів-
ніч—південь. Її котлован 4 × 5 м завглибшки 
1,8 м, дно рівне. із заповнення котловану по-
ходила незначна кількість фрагментів ліпної 
кераміки роменської археологічної культу-
ри та гончарних давньоруських горщиків 
тих типів, датованих хі—хііі ст., фрагменти 
амфор. там само знайдено кручений брас-
лет з кольорового металу, залізне черешкове 
вістря стріли, деякі інші речі.

Споруда 2, прямокутна в плані, 2 × 1 м, за-
вглибшки близько 1 м була орієнтована у 
напрямку північний захід—південний схід. 
на її долівці, по кутах, розчищені стовпові 
ями. Заповнення котловану містило фраг-
менти гончарних горщиків хіі — початку  
хііі ст.

Споруда 3 увійшла в межі досліджуваної 
ділянки частково: розчищена південна час-
тина її котловану прорізана спорудою 1. 
Під час розчистки котловану були знайдені 
уламки гончарних посудин х—хі ст.

Канавка 1 перетинала ділянку розкопу в 
напрямку північний захід—південний схід. 
розчищена її частина завдовжки 6 м, за-
вширшки 0,3 м, завглибшки 0,25 м. В запов-
ненні канави виявлено фрагменти ліпних 
посудин роменської археологічної культури 
та гончарних посудин хі—хііі ст.

Мезинська експедиція національно-
го університету «Чернігівський колегіум» 
ім. т. Шевченка за участі співробітників Ме-
зинського національного природного парку 
продовжила дослідження багатошарового 
городища сведловське 1. Пам’ятка розта-
шована за 1,5 км від сучасного с. Деснянське 
(Коропський р-н), в ур. хоромки. Городи-
ще займає високий (45—50 м) мис правого 
корінного берега р. Десна. З південного боку 
до нього примикає відкрите поселення.

Вперше городище свердловське 1 згада-
ли у зведеннях Д. самоквасов та П. уварова 
наприкінці хіх — на початку хх ст. Дослід-
ження пам’ятки здійснювали с. Гатцук у 
1907 р., о. Мельниківська у 1967—1968 рр., 
В. Куриленко у 1980—1990 рр. Починаючи з 
2014 р. пам’ятку регулярно вивчає Мезинсь-
ка археологічна експедиція.

роботи 2020 року охопили північну части-
ну майданчика городища та спрямовувались 
на вивчення забудови пам’ятки. тут було за-
кладено розкоп площею 41 м2. Потужність 
культурного шару на цій ділянці коливалась 
в межах 0,2—3 м. З нього походили матеріа-
ли епохи бронзи, раннього залізного віку, 
ранньослов’янського часу та х — початку 
хі ст.

у ході робіт було виявлено три археологіч-
ні об’єкти. один з них (споруда 6; нумерація 
об’єктів на городищі наскрізна) належить до 
доби раннього заліза. у межі розкопу увійш-
ла його західна частина, прорізана об’єктами 
роменської археологічної культури. Кот-
лован споруди було орієнтовано вздовж осі 
північ—південь та впущений у материк на 
0,2—0,3 м. В його стінку врізана стовпова яма 
діаметром 0,3 м. із заповнення об’єкта по-
ходять уламки ліпних посудин юхнівської 
культури та фрагменти керамічних грузил.

Другий з досліджених об’єктів — спору-
да (споруда 5) часу існування роменської 
археологічної культури. слід відзначити, 
що її північна частина входила до розко-
пу о. Мельниківської 1968 р. у 2020 р. кот-
лован споруди було розчищено повністю, 
включно з дослідженою раніше частиною), 
що дозволило детальніше зафіксувати його 
конструктивні особливості. В ході повтор-
ної розчистки в межах розкопу 1968 р. у пе-
ревідкладеному ґрунті було виявлено ряд 
знахідок, що належали до різних періодів 
функціонування пам’ятки (від доби ранньо-
го заліза до часу існування роменської архе-
ологічної культури): три бронзові тригранні 
та один залізний дволопатевий черешкові 

О. Черненко, Р. Кравченко, Р. Луценко 

ДосліДЖеннЯ на території меЗинського 
національного прироДного парку 
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наконечники стріл, частину пальчастої фі-
були, поясну накладку та ґудзик з кольоро-
вого металу (рисунок: 8—14).

Котлован споруди був прямокутної в плані 
форми, 4,0 × 4,60 м, орієнтований кутами за 
сторонами світу та заглиблений у материк 
на 0,9 м. на дні знаходились безсистемно 
розташовані ями від стовпів та стовпчиків. 
натомість характерна «витягнуто заокруг-
лена» форма його кутів може свідчити про 
існування кутових стовпів.

Вхід розташовувався майже по центру пів-
денно-східної стінки котловану. у західному 
куті збереглись рештки глинобитної печі за-
ввишки до 0,5 м (частково розкрита у 1968 р.). 
Вона мала кубоподібну форму (завдовжки 
1,6 та завширшки 1,2 м) та була сконструйо-
вана з переміщеного материкового ґрунту. Її 
челюсті орієнтовані на північний схід. В ході 
розбирання печі зафіксовані залишки трьох 
черенів укріплених камінням.

Заповнення котловану споруди містило 
уламки ліпних посудин роменської археоло-
гічної культури та гончарних давньоруських 
горщиків (репрезентовані типи датовані х—
хі ст.). там само виявлено керамічні прясли-
ця та грузила, точильний брусок, кістяні про-
колки, риболовний гачок (рисунок: 1—7).

третій з досліджених об’єктів — госпо-
дарська яма (яма 1). Вона розташовувалась на 
південь від споруди 5, була впущена в мате-
рик та прорізала котлован споруди 6. Її діа-
метр по верхньому краю становив 1 м, глиби-
на — 0,55 м. В перетині яма мала характерну 
дзвоноподібну форму (властива т. зв. «зерно-
вим ямам» для зберігання збіжжя). у верхній 
частині її заповнення знаходився масив з об-
паленого лесу, в який були вмонтовані фраг-
менти роменської та давньоруської кераміки, 
вугликів та печини (рештки теплотехнічно-
го пристрою?). із заповнення ями походять 
фрагменти ліпної кераміки юхнівської та ро-
менської археологічних культур.

Городище свердловське 1, знахідки зі споруди 6: 1 — кістка; 
4—6 — кераміка; 7, 11 — залізо; 8—10 — кольоровий метал
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у 2020 р. археологічна експеди-
ція національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені 
т. Г. Шевченка продовжила дослід-
ження археологічного комплексу 
у с. Малий листвен Чернігвського 
р-ну.

Археологічний комплекс у с. Ма-
лий листвен складається з двох 
городищ (Городище 1 і 2), їх неук-
ріплених посадів та селища Пузи-
ки. стаціонарні археологічні до-
слідження пам’яток започаткували 
наприкінці хх ст. В. Коваленко та 
о. Шекун. у 2012—2016 рр. роботи 
тут здійснював о. Бондар (Городи-
ще 1 і 2), у 2017—2019 рр. — о. Чер-
ненко (Городище 2, поселення Пу-
зики). роботи 2020 р. здійснені на 
Городищі 2 і стали продовженням 
досліджень 2017—2019 рр. Вони 
спрямовувались на уточнення сту-
пеню збереженості її культурного 
шару, визначенні хронологічної 
приналежності та характеру давнь-
ої забудови.

Городище 2 розташоване на пра-
вому березі р. Білоус, навпроти Го-
родища 1 (відстань між ними ста-
новить 100 м). Висота Городища 2 
над заплавою складає 3—6 м. З на-
пільного боку воно відрізане від 
корінного берега ровом завширш-
ки до 23 м та завглибшки до 2,5 м. 
схили зі східного та північного 
боків мають сліди ескарпування. 
Майданчик Городища 2 розмірами 
105 × 90 м овалоподібної форми, 
дещо витягнутий у південному на-
прямку. По його центру в напрям-
ку із заходу на схід проходить дуго-
подібний у плані рів (завширшки 
до 22 м та завглибшки 1—3 м). рів 
розділяє пам’ятку на дві части-
ни — майданчик 1 (південний) та 
майданчик 2 (північний).

Вали на Городищі 2 наявні з пів-
денної та західної сторін. найкра-
ще вони збереглися з напільного 
боку майданчика 1. тут їх висота 
над рівнем площадки сягає 4 м, а 
ширина 10—12 м. ще одна ділянка 
валу (завдовжки до 8 м, заввишки 

О. Черненко, Р. Луценко 

арХеологіЧні ДосліДЖеннЯ гороДиЩа 	
у с. малиЙ листВен 

рис. 1. Малий листвен, Городище 2, споруда 6: 1 — розвал корча-
ги у заповненні; 2 — корчага 
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до 2 м, завширшки до 6 м) чітко фіксується 
у південно-західній частині майданчика 2. 
найменш вираженою є ділянка валу збере-
жена в північно-західній частині майданчи-
ка 2 (завдовжки 30 м, заввишки до 0,7 м, за-
вширшки 5—7 м).

роботи 2020 р. здійснювались у межах май-
данчика 2. розкоп 5 (нумерація розкопів та 
об’єктів наскрізна та продовжує нумерацію, 
започатковану о. Бондарем 2012 р.) площею 
16 м2 охопив ділянку на схід та південь від 
розкопу 4 (2019 р.) з метою завершення роз-
чистки споруди 6, частково дослідженої в 
2017, 2019 рр. у межі розкопу увійшла пів-
денно-східна, раніше не досліджена частина 
споруди.

Котлован споруди 6, мав у плані прямо-
кутну форму 4,4 × 4,2 м та був зорієнтова-
ний кутами по сторонах світу. Він врізаний 
у материк на 0,2—0,35 м (до 0,45 м від зафік-
сованого верхнього краю). Шари заповнення 
споруди простежувались з рівня передмате-
рика. у верхній частині заповнення по цен-
тру котловану залягав прошарок темно-сіро-
го супіску з вугликами та печиною (залишки 
обваленого перекриття?). його підстилав 
шар світло-сірого плямистого супіску, що за-
повнював головний об’єм об’єкта.

стінки котловану майже прямовисні. Дно 
рівне. на дні розчищено чисельні (у т. ч. по 

кутах і в основі стін) стовпові ями 0,12—0,16 м 
у діаметрі; завглибшки 0,1—0,15 м. у східно-
му куті котловану, на його дні, збереглись 
рештки глинобитної печі. Вона відстояла на 
0,45 м від північно-західного борту спору-
ди та на 0, 4 м від південно-західного борту. 
Піч округлої в плані форми, діаметром 1,6 м 
зберіглась на висоту до 0,4 м. Її було скла-
дено на каркасі з лози (ямки від каркасу ви-
явлені в материку). у печі зафіксовано три 
черені, що вказує на етапи ремонтів; другий 
за часом виникнення черінь було укріпле-
но фрагментами кругових горщиків (вінця, 
стінки, денця).

З котловану споруди походять уламки 
гончарних посудин хіі—хііі ст. (у т. ч. де-
кілька розвалів кухонних горщиків). серед 
іншого, у південно-західній частині котлова-
ну споруди було знайдено розвал великої бі-
логлиняної тарної посудини об’ємом 58,6 л 
(обраховано за формулою В. Генінга). розвал 
фіксувався на площі 90 × 80 см у шарі темно-
сірого супіску з вугликами та печиною. Ви-
ходячи з його компактності, можна припус-
тити, що на час руйнації споруди посудина 
була цілою.

Зі споруди походять також вироби з чор-
ного металу: три цілих та два фрагментовані 
трубчастих замка (1 — типу Б, інші — типу В 
за Б. Колчиним, що побутували у хіі—хііі ст.), 
ключі (до замка типу Б), залізні ножі, шило 
цвяхи тощо; вироби з кольорового металу: 
фрагменти ґудзика, напівсферична підвіска, 
накладки, скроневе перснеподібне кільце та 
інші предмети; вироби з каменю: пірофілі-
тові пряслиця, кресальний кремінь; вироби зі 
скла: уламки скляних браслетів та намисто.

рис. 2. Малий листвен, Городище 2, споруда 6: замки



Чернігівська область

ISSN: 2709-8222 (print), 2709-8230 (online)	 ���	 Археологічні дослідження в Україні 2020 р.

серед знахідок звертають на себе увагу 
уламки мідних посудин (у т. ч. казанів), порі-
зані та розплескані. у 2017, 2019 і 2020 рр. їх ви-
явлено не менше 30 од. (розрахунок приблиз-
ний, оскільки деякі майже повністю знищені 
корозією). Вони були розосереджені по усій 
площі котловану. скоріш за все, це заготовки, 
призначені для подальшої переробки (пере-

плавки). свідченням обробки чорного металу 
мешканцями городища можна вважати знай-
дені у заповнені котловану споруди уламки 
керамічних сопел, крицю, шматки залізовміс-
ного шлаку та перепалену нижню частину 
гончарного горщика з шаром окислу чорного 
металу на денці (припустимо: залишки посу-
дини, де відбувалась цементація заліза).

розташований на південь від стародавньої 
міської фортеці Чернігова високий (до 20 м) 
виступ корінної правобережної тераси р. Де-
сна традиційно називають єлецькою Горою. 
це відокремлене ярами урочище, розташо-
ване між сучасними вулицями Князя Чорно-
го, тихою та толстого. Площадку єлецької 
Гори займає архітектурний ансамбль монас-
тиря хіі—хіх ст., що склався навколо давнь-
руського успенського собору. Археологіч-
ні розкопки єлецької Гори започаткував у 
1949 р. В. Богусевич. Протягом другої поло-
вини хх — початку ххі ст. дослідження тут 
здійснювали М. холостенко, А. Карнабед, 
о. Шекун, т. новик, о. Черненко та ін. Ма-
теріали розкопок і специфічні риси рельє-
фу дали підстави для формування гіпотези, 
згідно якої у Vіі—Vііі ст. на єлецькій Горі 
виникло городище, включене у х ст. в межі 
давньоруського міста (В. Богучевич, о. Ше-
кун, Ю. Шевченко). утім, археологічно вона 
не підтверджена та викликає ряд обґрунто-
ваних заперечень (В. Коваленко, о. Чернен-
ко, т. новик).

у 2020 р. роботи охопили ділянку вздовж 
вул. Князя Чорного до перехрестя з вул. ти-
хою, а також площу мису єлецької Гори (ри-
сунок). Згідно матеріалів картографічних 
та писемних джерел, вулиця, яка нині має 
назву Князя Чорного, прокладена напри-
кінці хVііі ст. вздовж стін монастиря по за-
сипаному тоді ж яру. Зображення цього яру 
зберіглося на найдавнішому відомому плані 
міста — «Абрисі Чернігівському» 1706 р. у 
1898 р. співробітник Чернігівської губернсь-
кої архівної комісії П. Добровольський, який 
спостерігав за прокладкою водогону, відзна-
чив, що яр засипано щебнем та гноєм більш 
ніж на 5 аршин (тобто більш ніж на 3,5 м). 
траншея, закладена у 2014 р. (дослідження 
о. Черненко, т. новик) на захід від мурів мо-

настиря, дозволила зафіксувати різке падіння 
рівня материка від поверхні єлецької Гори до 
проїжджої частини вулиці, в бік колишнього 
яру. тоді ж було визначено, що засипка яру 
містить матеріали хVіі—хVііі ст., що відпові-
дає відомостям про час його нівелювання.

Дослідження охопили 11 ділянок (тран-
шеї завширшки від 1 до 5 м) в зоні проклад-
ки комунікацій (рисунок). ці ділянки були 
пронумеровані у порядку археологічного 
розкриття: ділянки 1, 2, 6, 9—11	розташову-
вались у підніжжя єлецької гори з боку за-
плави р. Десна (у перехрестя вулиць Князя 
Чорного та сіверянської), ділянки 3, 4, 7 — 
вздовж колишнього яру (в межах проїжджої 
частини вул. Князя Чорного), ділянка 5 — в 
його верхів’ях, на площадці єлецької гори. 
Загальна розкрита площа склала 207 м2. 
склад зафіксованих нашарувань на різних 
ділянках був несхожим.

Ділянка 5 знаходилась на північний схід 
від головної брами єлецького монастиря, не-
подалік від лінії монастирських мурів. ниж-
че рівня сучасного дорожнього покриття тут 
простежувались горизонтальні шари жовто-
го супіску та сірого супіску різних відтінків, 
насичені будівельним сміттям давньорусь-
кого часу та ранньомодерної доби (плінфа, 
цегла пальчатка, кахлі тощо). Материк було 
виявлено на глибині 1,2 м. його поверхня 
виявилась горизонтально підрізаною. Вра-
ховуючи характер виявлених матеріалів, 
можна припустити, що її було нівельовано 
під час спорудження монастирських мурів у 
хVііі ст. на користь цього припущення свід-
чить те, що відмітка материка відповідає рів-
ню поверхні часу будівництва мурів.

на ділянках 4, 7, розташованих вздовж 
схилу єлецької Гори (вздовж засипаного 
яру), траншеї не сягнули рівня материка. До 
глибини 2,6 м тут фіксувались нашаруван-

О. Черненко, Т. Новик, Р. Луценко 
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ня перетлілого гною та щепи, що містили 
окремі уламки керамічного посуду хVіі—
хVііі ст. це відповідало спостереженням 
1878 і 2014 рр. за характером засипки яру на 
місці сучасної вулиці Князя Чорного.

на ділянці 3, розташованій в гирлі ко-
лишнього яру, нашарування були утворені 
горизонтальними пластами сірого супіску 
різних відтінків та потужності, що містили 
уламки цегли пальчатки, аналогічної цеглі 
монастирських мурів. Материк на цій ділян-
ці виявлено на глибині 1,1 м від сучасної по-
верхні. Поверхня материка рівна, практично 
горизонтальна. скоріш за все, вона нівельо-
вана в ході улаштування сучасної проїзної 
частини вул. Князя Чорного.

на ділянках 1, 2, 6, 9—11 з глибини 0,5—
0,7 до 5 м фіксувались шари гумусованого 

супіску перемежовані прошарками піску 
різної потужності. у їх товщі виокремлю-
вались насичені горілими рештками шари 
темно-сірого супіску завтовшки від 0,1 до 
1,0 м, що містили уламки гончарної кера-
міки хіі та хVіі—хVііі ст., окремі окислені 
речі з чорного та кольорового металу (серед 
іншого — черешкове вістря дворогої стріли), 
уламок скляної каблучки. Виходячи з харак-
теру стратиграфії, можна припустити, що 
відзначені ділянки знаходились в межах пе-
ресохлої водойми у заплаві р. Десна (стариця 
її притоки, р. стрижень?), перекритої в дав-
нину кількома послідовними змивами наси-
ченого археологічними матеріалами ґрун-
ту з сусідніх схилів тераси (з боку єлецької 
гори та з боку розташованих по той бік ко-
лишнього яру вул. Десняка та сіверянська). 

схема розташування ділянок археологічних досліджень 2020 р. на території єлецької гори в Чернігові
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окремо слід відзначити виявлені в одному з 
таких прошарків на ділянці 6 (з боку сучас-
ної вул. сіверянська) масивні розвали конс-
трукції чи конструкцій (?) з цегли-плінфи 
на розчині з глею. ці розвали вдалось про-
стежити на відрізку траншеї завдовжки до 
11 м. Вони сягали потужності 0,8 м. у їх ма-
сиві збереглись окремі уламки будівельних 
блоків. Плінфа уся розколота, перепалена, 
темно-червоного кольору завтовшки 2,5—
4 см, позначки та мітки на поверхні відсутні. 
Зовні вона наближена до плінфи першого 
будівельного етапу (до 1036 р.) спасо-Пре-
ображенського собору. Можна припустити, 
що це — рештки виробничих печей початку 
хі ст. для випалу плінфи, які після руйну-
вання були скинуті зі схилу тераси. З огляду 
на це, слід визнати перспективними подаль-
ші дослідження на підвищеній ділянці тера-
си між перехрестям вул. Князя Чорного та 
вул. Десняка і роздоріжжям вул. Князя Чор-
ного та вул. сіверянська.

територія мису розташована на схід від іс-
нуючої монастирської огорожі хVііі ст. нині 
вона заросла старими деревами та чагарни-
ком. роботи 2020 р. на цій ділянці єлецької 
гори стали продовженням досліджень по-
передніх років (о. Черненко). необхідність 
їх здійснення обумовлювалась активізацію 
ерозійних процесів вздовж південного краю 
тераси з боку вул. толстого: починаючи з 
2014 р. тут утворилось кілька молодих ярів, 
відбуваються обвали схилів, що призводить 
до поступового руйнування давнього куль-
турного шару.

як було визначено у 2014 і 2018 рр., безпо-
середньо від рівня сучасної поверхні по усій 
території мису зберігся давній культурний 
шар потужністю від 0,1 до 1 м. Він аморф-
ний, практично не стратифікується, сильно 
пошкоджений численними похованнями 
ранньомодерного та нового часу, містить 
перевідкладені матеріали доби бронзи, во-
линцевської (?) та роменської культур, дав-
ньоруського (х — перша половина хііі ст.) 
та постмонгольського періоду (друга поло-
вина хііі — хіV ст.), хV—хVііі ст. у матери-
ку були зафіксовані рештки господарських 
ям, що містять кераміку, подібну до керамі-
ки волинцевської культури, а також госпо-
дарських і житлових об’єктів х—хііі ст., по-
ховання хVіі — початку хх ст.

розкоп звітного року площею 36 м2 закла-
ли на схід від існуючої монастирської ого-
рожі (рисунок). Потужність культурного 
шару тут складала 0,8 м. Він був утворений 
переважно темно-сірим аморфним супіском 

та містив матеріали х—хVііі ст., у тому чис-
лі будівельне сміття: уламки плінфи, кера-
мічної плитки для підлоги, цегли-пальчатки 
тощо. Археологічні об’єкти, виявлені в ме-
жах розкопу, представлені котлованом спо-
руди, трьох господарчих ям давньоруського 
часу та сьома похованнями хVіі—хVііі ст.

Котлован споруди в плані мав форму 
наближену до квадрату зі стінкою завдовж-
ки 4 м орієнтованого вздовж осі північний 
схід—південний захід. Він був впущений 
в материк на 1 м. В основі стінок проходи-
ли канавки під основу зрубу. сліди зрубної 
конструкції простежувались також вздовж 
стінок котловану у заповненні (у вигляді 
скупчень деревинного тліну та попелу). у 
південно-західній частині споруди на рів-
ні долівки було розчищено масив з глини, 
плінфи зі слідами цем’янкового розчину та 
шматків будівельного розчину (у тому чис-
лі з відбитками арочного мурування ніші чи 
віконного отвору). скоріш за все, цей розвал 
пов’язаний з улаштуванням печі (складені з 
повторно використаної плінфи печі неодно-
разово фіксувались на території Чернігова 
у спорудах хіі—хііі ст.). Плінфа у розвалі 
була переважно ціла, серед неї багато ле-
кальної (39 од.): червона трапецієподібна, 
жовта прямокутна з одним закругленим 
краєм та жовта «краплеподібна». на усіх ле-
кальних плінфах є позначки у вигляді ліній 
прокреслених навкіс по верхній площині. 
особливо слід відзначити наявність крапле-
подібної плінфи (4 од.; завдовжки 25,5—26,8; 
завширшки 12,2—13; завтовшки 5,6—5,8 см), 
притаманної для оформлення трифольних 
пучкових пілястр т. зв. храмів «афонського 
типу», що датуються кінцем хіі — початком 
хііі ст. єдина відома на сьогодні в Чернігові 
наближена до цієї групи будівель пам’ятка — 
П’ятницька церква. утім за результатами 
дослідження М. холостенка така цегла в її 
муруванні не зафіксована. це дозволяє при-
пустити, що плінфу для реконструкції печі 
було взято з іншої ще невідомої чернігівської 
споруди кінця хіі — початку хііі ст.

Археологічний матеріал, виявлений під 
час розчистки котловану, доволі бідний — 
уламки керамічних посудин кінця хіі — по-
чатку хііі ст., стінки амфор, стрижень брон-
зової булавки, дрібні кородовані вироби з 
заліза та бронзи. Враховуючи час її існуван-
ня та місце розташування, можна з певними 
зауваженнями віднести її до забудови що 
сформувалася навколо свято-успенського 
собору єлецького монастиря, спорудженого 
наприкінці хі — на початку хіі ст.
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Чернігівська експедиція національно-
го університету «Чернігівський колегіум» 
ім. т. Шевченка спільно з нАіЗ «Чернігів 
стародавній» здійснювала архітектурно-ар-
хеологічні дослідження, пов’язані з підго-
товкою до консервації пам’ятки археоло-
гії — залишків магістрату хVіі—хVііі ст. 
Пам’ятка знаходиться в межах незавершено-
го об’єкта будівництва готельно-туристич-
ного комплексу «Дворянське зібрання», що 
підлягав знесенню. Її виявив у 1980 р. та вив-
чав у 1986—1991 рр. А. Карнабед, а в 2005—
2006 рр. повторно досліджувала о. Чернен-
ко в ході рятівних досліджень, пов’язаних із 
проєктом будівництва готельно-туристично-
го комплексу. у 2007—2008 рр. частину руїн 
магістрату, яка опинилась у межах новобу-
дови, підготував до музеєфікації Державний 
науково-технологічний центр консервації 
та реставрації пам’яток (Днтц «Конрест») 
на чолі з р. Гуцуляком. утім будівництво 
готельно-туристичного комплексу не було 
завершено, в 2020 р. було прийнято рішення 
демонтувати недобудову, а рештки будівлі 
магістрату — законсервувати. В ході підго-
товки до консервації проведено розчистку її 
мурувань, які з 2008 р. значно постраждали 
через замокання мурувань та внаслідок дії 
атмосферних опадів, сезонної зміни темпе-
ратур тощо, здійснено обміри та фотофікса-
цію пам’ятки у тому стані, в якому вона пе-
ребувала на час робіт.

За повідомленням о. Шафонського, чер-
нігівський магістрат розміщувався у муро-
ваній будівлі поблизу Погорілих воріт, при-
дбаної у нащадків гетьмана Полуботка після 
пожежі 1750 р. Відповідно до опису майна 
гетьмана це була «кам’яна палата, нагорі 2 па-
лати, внизу 4 палати без печей, 4 без вікончин, 
під ними погреб, в цьому погребі — вина…» 
(«опис конфіскованого майором раєвським 
та гвардійським сержантом львовим за на-
казом бригадира румянцева у грудні 1723 — 
січні 1724 рр. майна і маєтностей Полубот-
ків, із засвідченням повернення конфіскату 
за наказом цариці Катерини і дружині По-
луботка та його синам якову і Андрію у 
1725 році»). Порівняння планів Чернігівсь-
кої фортеці хVііі ст. (1757, 1784, 1787 рр. та 
інших) дозволило визначити, що в цей час 
до прямокутного в плані ядра споруди було 

зведено кілька прибудов, внаслідок чого 
вона змінила свою планувальну структуру. 
це підтвердили і результати архітектурно-
археологічних досліджень 2005—2006 рр. та 
досліджень Днтц «Конрест» 2007—2008 рр. 
За результатами цих робіт вдалось визначи-
ти принаймні чотири послідовні будівельні 
етапи кінця хVіі — хVііі ст., яким відпові-
дали три типи мурувань та три типороз-
міри червоної цегли-пальчатки: 34—36 × 
16—17,5 × 5,5—6 см (тип А); 27—28 × 15—17 × 
5,5—6 см (тип Б); 29—30 × 16—17 × 5,5—6 см 
(тип В). усі ці типи знаходять аналогії серед 
ранньомодерної забудови Чернігова.

є підстави вважати, що споруда магістрату 
була розібрана наприкінці хVііі ст., коли роз-
почалась реконструкція території Чернігівсь-
кої фортеці: у справах Чернігівської міської 
думи відзначено, що з 1786 р. власного при-
міщення у міського магістрату не було. у се-
редині хіх ст. збережені нижче рівня повер-
хні рештки магістрату частково опинились 
у периметрі будівлі Дворянських зібрань, 
зруйнованої під час Другої світової війни, а 
на початку ххі ст. — у периметрі новобудови 
готельно-туристичного комплексу.

станом на 2020 р. від пам’ятки зберіглася 
східна частина прямокутного в плані при-
міщення на площі 12 × 12 м за зовнішнім 
периметром на висоту до 2,4 м, а також при-
леглі до нього з південного заходу ділянки 
стін ще одного, більш раннього приміщення 
(рисунок). З південного сходу збережені му-
рування стін перекриті залишками стрічко-
вих фундаментів Дворянського зібрання се-
редини хіх ст. складених з фабричної цегли 
формату 27 × 13 × 7 см. Північно-західна та 
південно-східна стіни магістрату ззовні ук-
ріплені сучасною (2007—2008 рр.) реставра-
ційною кладкою.

Вціліла частина приміщення магістрату 
належить до другого будівельного етапу. 
це приміщення орієнтовано кутами за сто-
ронами світу. Воно не має правильних гео-
метричних обрисів, що характерно для ран-
ньомодерного будівництва Чернігівщини та 
пов’язано з тогочасною практикою розбивки 
котловану. стіни приміщення завширшки 
близько 1 м складені з цегли-пальчатки фор-
мату 27—28 × 15—17 × 5,5—6 см (тип Б) на 
вапняному розчині. типорозмір цегли ана-

О. Черненко, П. Солобай, Р. Луценко 
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логічний тому, що використаний у споруді 
Петропавлівської церкви з трапезною єлець-
кого свято-успенського монастиря 1670-х рр. 
(зафіксований під час досліджень 2013 р.) та 
у ремонтних кладках середини хVіі ст. Чер-
нігівського спасо-Преображенського собору 
(зафіксований під час досліджень 2012 р.).

у внутрішньому периметрі приміщення 
частково зберігся мурований ступінчастий 
виступ, пов’язаний з конструкцією пере-

криття підлоги. у північно-східній стіні є 
глуха ніша (завширшки 0,78 м, завглибш-
ки 0,65 м) для освітлювального приладу. 
По кутах на стінах вціліли п’яти парусного 
склепіння. Перекриття приміщення спира-
лось на центральний стовп, тобто воно було 
одностовпним (рештки центрального опор-
ного стовпа перенесені в ході підготовки до 
музеєфікації в 2008 р. з центру приміщення 
до північно-західної стіни).

План архітектурних залишків чернігівського магістрату хVіі—хVііі ст. станом на 2020 р.: 1 — мурування 
хіх ст.; 2 — реставраційні мурування 2007 р.; 3 — мурування хVіі—хVііі ст., переміщені під час реставрації 

2007 р.; 4 — мурування хVіі—хVііі ст. 
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Південно-західна стіна збереженого при-
міщення впритул прилягає до решток ще 
одного, давнішого за часом виникнення, 
приміщення. як було відзначено у 2006 р., 
вона перекрила віконні прорізи у ньому (не 
збереглись). Від цього давнішого приміщен-
ня вціліла північно-східна стіна заввишки до 
1,5 м та ділянка північно-західної стіни з ре-
штками пілястру. стіни завширшки близько 
1 м, складені з цегли формату 34—36 × 16—
17,5 × 5,5—6 см (тип А) на вапняному роз-
чині. Формат цегли наближений до тієї, що 
використана у будівлі будинку Полуботка 
«на Застриженні», датованої М. цапенком 
хVіі ст. у їх товщі збереглись вентиляцій-
ні канали від системи опалення. Проміжок 

між стінами двох приміщень заповнювала 
цегла-пальчатка формату 27—28 × 15—17 × 
5,5—6 см (тип Б).

Враховуючи аналогії типорозмірів цегли 
з ранньомодерної забудови Чернігова, збе-
режену станом на 2020 р. частину магістра-
ту можна датувати в межах останньої чверті 
хVіі ст. отже, вона не лише становить інтерес 
як пам’ятка, пов’язана з важливими подіями в 
історії Чернігова козацької доби, але й репре-
зентує мало досліджений період цивільного 
будівельного виробництва в регіоні.

Після завершення досліджень залишки 
Магістрату передані для консервації, вико-
навцям робіт з демонтажу недобудови го-
тельно-туристичного комплексу.
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мЕтОДи пРиРОДНиЧиХ НАУК В АРХЕОЛОГії

у 2020 р. були продовжені петрографічні 
дослідження кераміки з різнокультурних ар-
хеологічних пам’яток з території україни за 
відпрацьованою раніше методикою (Quinn 
2013).

реЗультати 
Ходосівка, Казаків Яр (поселення з ма-

теріалами трипільської культури етапу сіі, 
середнє Подніпров’я), розкопки 2018 р. Пів-
нічної експедиції інституту археології нАн 
україни під керівництвом і. А. Готуна.

Досліджено шліфи шести зразків керамі-
ки, що представляють посуд, прясельця та 
обмазку; походять з об’єкта 1 (господарчої 
ями) та з культурного шару.

Виділено одну петрографічну групу і два 
зразки поза нею.

Група 1, слабко запіскована, з домішкою мушлі 
й шамоту (рис. 1: 1, 2). Включає три екземп-
ляри кухонного посуду (горщик, миски) й 
напівконічне прясельце.

співвідношення природних непластичних 
включень, матриці та пор: 15—20 / 60—65 / 
≈10 %. Зафіксовано дві розмірні фракції. у 
крупній фракції (60—70 % площі включень) 
переважає домішка мушлі, що є штучною, з 
розмірами уламків 0,1—5 мм, середнім зна-
ченням — 0,2 мм. Часто трапляється шамот 
розмірами до 4 мм, двох типів: 1) чорний та 
2) світло-коричневий в одному поляриза-
торі. нечисленні непрозорі рудні мінерали. 
тонка фракція (30—40 % площі включень) 
представляє природний уламковий ма-
теріал, кварцево-польовошпатового складу з 
дуже рідкісними акцесорними мінералами.

Матриця безкарбонатна, помірно гомо-
генна, оптично високо активна (смужчас-
та інтерферуюча текстура, або «striated 
b-fabrics»), локально вітрифікована. В зраз-
ку 001 просякнута кристалами мікриту, що 
пов’язується з його вторинним відкладенням 
в результаті циклів декомпозиції-рекрис-
талізації кальциту під час випалу; його дже-
рело припустимо вбачається в домішці муш-
лі. Зі впливом сумарної енергії нагрівання 

пов’язані й відносно великі згустки гематиту 
(оолітової або аморфної форми, розмірами 
до 0,5 мм), припустимо утворені в результаті 
окиснення непрозорого рудного мінералу 
(рис. 1, 2). Первинні параметри пор, через 
їхню деформацію в процесі виготовлення 
шліфів, дослідити складно.

сировиною для виготовлення кераміки 
першої петрографічної групи слугувала 
озалізнена слабкозапіскована глиниста си-
ровина, вірогідно, глинистий мул. рецепт 
формувальної маси включав домішку под-
рібненої мушлі та шамоту (10—12 % площі 
шліфа). рекристалізація кальциту, початко-
ва стадія вітрифікації матриці, припустима 
оксидація непрозорих оксидів заліза до фази 
гематиту свідчать про досягнення темпера-
тури мінімум 800 °с та певний час витримки 
при випалі (або при повторному випалі).

Фрагмент обмазки (зразок 004, алеври-
тистий, з домішкою шамоту та піску) виго-
товлено на основі іншого виду сировини 
(алевритистої) та за іншою технологією — з 
додаванням шамоту і невеликої кількості 
піску (сумарна кількість штучних домішок у 
масі — бл. 20 %); рис. 1: 3, 4).

Зразок 006, алевритистий, карбонатний, з 
керамокластами (циліндричне прясельце), 
виготовлено з третього виду сировини (алев-
ритиста карбонатна глина), можливо, з до-
мішкою шамоту або глини іншої сортності у 
кількості менше 5 % від площі шліфа.

Свердловське 1 (городище роменської 
культури, кінець іх — початок х ст., Де-
снянське Полісся), розкопки 2019 р. Ме-
зинської археологічної експедиції Чер-
нігівського національного педагогічного 
університету ім. т. Г. Шевченка під керів-
ництвом о. є. Черненко.

Досліджено шліфи: 11 зразків кераміки (по-
суду), що походять зі споруди 4 в розкопі 4, та 
брикету глинистої сировини з околиць посе-
лення, випаленого в межах експерименту на 
відкритому вогнищі. Для порівняння залучені 
два фрагменти синхронної кераміки з горо-
дища радичівське 3 (розкопки радичевського 
загону Чернігово-сіверської експедиції об-

А. Корохіна 

петрограФіЧні ДосліДЖеннЯ 	
арХеологіЧної кераміки у 2020 р. 
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ласного археологічного центру лівобережжя 
1991—1992 рр. під керівництвом л. А. Казако-
ва). основну вибірку зі свердловського пред-
ставляють три типологічні групи: 1) ліпна ке-
раміка роменської культури; 2) ліпна кераміка, 
підправлена на крузі повільного обертання; 
3) давньоруський кружальний посуд х ст.

Виділено дві петрографічні групи з двома 
підгрупами в кожній.

Петрографічна група 1 — з домішкою шамо-
ту й органіки (?), ліплена (рис. 1: 5, 6). Зафік-
совано використання двох видів глинистої 
сировини: алевритиста озалізнена слабкодо-
мішкова (Гс 1) та піщаниста озалізнена слаб-
кодомішкова глини (Гс 2).

співвідношення природних непластич-
них включень, матриці та пор: 15—25 / 60—
75 / 5—15 %. Присутні дві розмірні фракції 
приблизно з рівною долею площі в шліфі. 
Крупна фракція представлена непросіяним 
шамотом, розмірами до 6,0 мм (рис. 1: 6). у 
петрогруппі 1a його концентрація складає 
близько 1 : 4 відносно глини, у петрогруппі 
1b — близько 1 : 6 і менше. Шамот — двох 
типів: 1) чорний, алевритистий; 2) світлий, 
алевритистий. Дуже рідкісні — агрегати спо-
лук заліза із піском. тонка фракція пов’язана 
з природною мінеральною домішкою, в якій 
переважає кварц та польові шпати, дуже рід-
кісні — полікристалічний кварц, кремениста 
порода, слюда та акцесорні мінерали.

Матриця безкарбонатна, її характеристики 
залежать від виду сировини. Гс 1 — світліша, 
більш гомогенна, має смужату інтерферую-
чу текстуру з кольорами інтерференції вище 
першого порядку (striated b-fabrics). Гс 2 
більш гетерогенна — грудкувата, де грудки 
майже оптично неактивні. Пори — в основ-
ному, мікро-пласкі та оперезуючі включення 
шамоту.

Петрографічна група 2 — з домішкою піс-
ку, сформована на гончарному крузі (рис. 1: 7). 

рис. 2. Гістограма гранулометричного складу уламкового матеріалу для характерних зразків із городищ сверд-
ловське 1 і радичівське 3: А — алеврит; ДДП — дуже дрібний пісок; ДП — дрібний пісок; сП — середній пісок; 

КП — крупний пісок; ДКП — дуже крупний пісок (за класифікацією уддена-Вентворта) 

рис. 1. Мікрофотографії шліфів археологічної керамі-
ки в просвічуючому поляризованому світлі, з пам’яток: 
1—4 — ходосівка-Казаків яр; 5—7 — свердловське 1; 
8 — радичівське 3 (1 — загальний вигляд формувальної 
маси петрогрупи 1; 2 — згусток гематиту в матриці зраз-
ку петрогрупи 1; 3 — загальний вигляд формувальної 
маси в зразку 004; 4 — шамот у зразку 004; 5 — форму-
вальна маса петрогрупи 1 (Гс 1); 6 — керамокласти пер-
шого і другого типів у формувальній масі петрогрупи 1; 
7 — формувальна маса петрогрупи 2 (Гс 3); 8 — різно-
пофарбовані ділянки формувальної маси у зразку з го-
родища радичівське 3 (наслідок змішання глин різної 
сортності). усі зображення — в одному поляризаторі) 
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різноманітна за технологічними проявами. 
Підгрупа 2a включає «білоглиняну» керамі-
ку, що дозволяє ідентифікувати третій вид 
глинистої сировини — чисту неозалізнену 
глину (Гс 3). Підгрупа 2b включає зразки 
кераміки, виготовлені з озалізненої глини 
(за даними елементного аналізу виділена в 
тип сировини Гс 4). об’єднуючою рисою 
підгруп є сильна «запіскованість» форму-
вальних мас та переважна відсутність інших 
грубих домішок.

Включення сягають 25—30 % площі шлі-
фу, матриця складає 60—65 %, пори — 10—
15 %. Включення представлені у двох фрак-
ціях, серед яких груба абсолютно переважає 
(біля 95 % площі включень). Вона складена 
штучною домішкою піску, розмірами до 
0,5 мм, кварцево-польовошпатового складу з 
переважанням кварцу. В зразку 011 присут-
ній шамот з параметрами, подібними до ша-
моту петрогрупи 1b. тонка фракція складає 
5 % і представлена природнім уламковим 
матеріалом в «чистій» глині, де абсолютно 
переважають кварц і польові шпати, дуже 
рідкісні — полікристалічний кварц, гема-
тит, сильно звітрений біотит та акцесорні 
мінерали.

Матриця безкарбонатна, гомогенна, оп-
тично активна з рисами смужчатої інтерфе-
руючої маси (striated, grano-striated b-fabrics). 
Пори — переважно мікро-пласкі. Їхня орієн-
тація може бути концентричною (ознаки 
жгутового наліпу), або діагональною чи, 
рідше, паралельною відносно поверхонь ке-
раміки (що відзначає деформацію в процесі 
витягування на крузі).

Аналіз гранулометрії піску та алевриту в 
складі зразків надає додаткову інформацію 

щодо подібності та відмінності їхніх сиро-
винно-технологічних параметрів (рис. 2). 
Додаткові дослідження елементного складу 
глинистої частини матриці 1 дозволили про-
вести кореляцію типологічних, петрографіч-
них та геохімічних характеристик кераміки з 
пам’ятки.

ВисноВки
у 2020 р. були продовжені петрографіч-

ні дослідження археологічної кераміки з 
пам’яток з території україни, розширено 
культурно-хронологічний і просторовий 
ареали дослідження. Зроблені висновки 
щодо базових аспектів технології виробниц-
тва кераміки з зазначених пам’яток (нави-
чок відбору та обробки висхідної сировини, 
особливостей формування, умов випалу). За-
фіксовані ознаки значного сумарного впли-
ву енергії нагрівання на пізньотрипільську 
кераміку. Комплексний археометричний 
аналіз кераміки середньовічного городища 
свердловське 1 вперше дозволив провести 
кореляцію типологічних, петрографічних 
та геохімічних характеристик кераміки з 
пам’ятки.

подяки. Автор висловлює подяку 
і. А. Готуну, я. В. Володарцю-урбановичу, 
о. є. Черненко, р. А. Кравченку та л. А. Ка-
закову за можливість опрацювати матеріали 
та сприяння у проведенні досліджень.

1. Провів методом мікрозондового аналізу к. г. н. 
В. М. Більський на базі інституту геохімії, мінера-
логії та рудоутворення ім. М. П. семененка нАн 
україни. результати готуються до друку.

найпоширенішими будівельними ре-
штками на поселеннях та городищах ран-
ньої залізної доби є господарські ями. Їхня 
кількість обчислюється десятками та сотня-
ми, форми та призначення різноманітні. ок-
рім того, більшість ям за час свого існуван-
ня змінювати своє призначення: створені, 
наприклад, як сховища для зерна чи інших 
припасів, вони з часом перетворюючись на 

сміттєзвалища. типологію господарських ям 
розробив іще Б. А. Шрамко, вона актуальна 
донині.

однак поява сучасних методів археоло-
гічних досліджень — тривимірного моделю-
вання, фотограмметрії тощо — призводять 
до вдосконалення шляхів дослідження та 
фіксації археологічних об’єктів відповід-
но до потреб та можливостей дослідження. 

С. Радченко, Д. Никоненко

ФотограмметриЧні ДосліДЖеннЯ 	
госпоДарськиХ об’ЄктіВ ранньої ЗаліЗної Доби
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однією з найдешевших, найпростіших та 
найефективніших технологій тут є SfM-фо-
тограмметрія — процедура створення три-
вимірної моделі з серії фотографій з різних 
ракурсів.

Перевагами фотограмметричного методу 
при дослідженні такого типу об’єктів такі.

1. Швидкість одержання та обробки да-
них.

2. Простота технології.
3. Змістовна та інформативна візуалізація 

за сучасними стандартами археологічних 
досліджень.

4. Подолання неточностей графічного ві-
дображення плану та профілю ям, спричи-
нених складністю польових умов, формою 
та розмірами об’єктів — часто саме недо-

ступність окремих замірів спричиняла спот-
ворення даних польових досліджень.

5. Можливість відображення об’єкта з 
довільного бажаного ракурсу.

6. Можливість отримання додаткової ін-
формації про археологічні об’єкти.

Методика фотограмметричного дослід-
ження полягає в усебічному фотографуван-
ні об’єкта зовні та зсередини з фіксованими 
параметрами фотографування — фокусною 
відстанню, значенням діафрагми тощо. Для 
обчислення метричних параметрів моделі 
всередині об’єкту було розміщено коорди-
натні маркери. В межах даного дослідження 
ними були металеві цвяхи, закріплені у край-
ніх точках стандартного аркуша паперу А4 (з 
фіксованими параметрами 21 × 29,7 см). таке 
рішення є водночас достатньо точним для 
виконання базових обчислень та доступним 
будь-якій польовій експедиції незалежно 
від її ресурсного забезпечення. одержаний 
набір фото було вирівняно за радіометрич-
ними й геометричними параметрами та 
скориговано у середовищі Adobe Photoshop 
(плагін Camera RAW). Моделі було створено 
у середовищі Agisoft Metashape.

Фотограмметричне моделювання було 
застосовано до шести господарських ям, які 
належать двом різним пам’яткам та хро-
нологічним періодам — Консуловському 
пізньоскіфському городищу I ст. до н. е. — I/
II ст. н. е. (новокаїрська сільська рада, Берис-
лавський р-н херсонської обл.) та совутинсь-
кому скіфському городищу V—IV ст. до н. е. 
(о. хортиця, м. Запоріжжя Запорізької обл.).

ями 1/2018, 3/2018, 2/2020 та 3/2020 були 
замодельовані повністю для відтворення їхніх 
форм та зовнішніх параметрів і подальшого 

рис. 1. Приклад 3D-моделі господарської ями доби за-
ліза у середовищі Agisoft Metashape

рис. 2. ортофотозображення профілю 
ями 4/2018
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глибині від 1,88 до 2,72 м від реперу розко-
пу. у розрізі яма мала грушоподібну форму, 
максимальний діаметр горловини — 1,1 м, 
дна — 1,8 м. Зафіксована глибина склада-
ла 0,77 м. Заповнення ями включало велику 
кількість фрагментів кісток тварин, глиняної 
обмазки, ліпного посуду та амфорної тари, 
серед яких виділяються фрагменти світлог-
линяних псевдокоських амфор та червоног-
линяних виробництва сінопи. 

яма 2/2020 — совутинське городище, 
шурф 1/2020. яму зафіксовано на глибині від 
1,61 до 2,46 м від реперу розкопу. у розрізі яма 
мала усічено-конічну форму, максимальний 
діаметр горловини — 0,67 м, дна — 0,98 м. За-
фіксована глибина складала 0,85 м. у запов-
ненні зафіксовано кістки тварин, фрагменти 
ліпної кераміки та амфорної тари, сіроглиня-
ного посуду і скляної бусини.

яма 3/2020 — совутинське городище, 
шурф 1/2020. яму зафіксовано на гли-
бині від 1,79 до 2,49 м від реперу розкопу. 
В розрізі яма мала усічено-конічну форму, 
максимальний діаметр горловини — 0,8 м, 
дна — 1,31 м. Зафіксована глибина складала 
0,7 м. Заповнення було насичене знахідками 
фрагментів ліпної та амфорної кераміки і 
кісток тварин.

Здійснені фотограмметричні досліджен-
ня не лише сприяють ґрунтовній фіксації 
нині зруйнованих археологічних об’єктів 
на сучасному рівні точності та якості, але й 
полегшують процес створення та обробки 
польової документації. Крім більш гнуч-
ких можливостей до аналізу та візуаліза-
ції об’єктів археологічної спадщини, вони 
уможливлюють аналіз додаткового парамет-
ру, точне обчислення якого раніше було уск-
ладнене — об’єм господарської ями.

рис. 3. QR-код — посилан-
ня на колекцію створених 

моделей

обчислення об’єму (рис. 1). у ямах 4/2018 та 
5/2018 були змодельовані їхні перерізи для 
отримання точного та інформативного ор-
тофотоплану (рис. 2). тісний простір у ямах 
та нерівномірне освітлення унеможливили 
якісне фотографування профілю заповнен-
ня ям, однак ортофтоплан, одержаний з 
набору зображень, є точнішим та інформа-
тивнішим за польове фото. результати моде-
лювання та обчислення наведено в таблиці, 
а 3D-моделі археологічних об’єктів доступні 
за посиланням (рис. 3).

яма 1/2018 — Консуловське пізньоскіфсь-
ке городище, розкоп 4. яму зафіксовано на 
глибині від 1,44 до 2,20 м від реперу розкопу. 
В розрізі яма мала грушоподібну форму, мак-
симальний діаметр горловини — 1,3 м, дна — 
1,9 м. Дно ями було вирівняним відносно го-
ризонталі і не повторювало загальний нахил 
схилу. Зафіксована глибина складала 0,76 м. 
Заповнення відносно слабко насичене знахід-
ками, складалось із фрагментів ліпного посуду 
(в тому числі з лощеною поверхнею), амфор-
ної тари (зі стінки однієї з посудин виготовле-
но пряслице) та сіроглиняного посуду. 

яма 3/2018 — Консуловське пізньоскіфсь-
ке городище, розкоп 4. яму зафіксовано на 
глибині від 1,69 до 2,18 м від реперу розко-
пу. у розрізі яма мала грушоподібну фор-
му, максимальний діаметр горловини 0,9 м, 
дна — 1,15 м. Зафіксована глибина складала 
0,49 м. Заповнення слабко насичене знахід-
ками, більшість представлена фрагментами 
глиняної обмазки та ліпного посуду.

яма 4/2018 — Консуловське пізньоскіфсь-
ке городище, розкоп 4. яму зафіксовано на 
глибині від 2,17 до 3,15 м від реперу розко-
пу. В розрізі яма мала грушоподібну форму, 
максимальний діаметр горловини — 0,8 м, 
дна — 2 м. Зафіксована глибина складала 
0,98 м. Заповнення насичене знахідками, 
більшість яких складають фрагменти глиня-
ної обмазки та жаровень. окрім цього в за-
повненні зафіксовано ліпний горщик з руч-
кою, фрагмент червонолакової посудини 
типу West Slope із рослинним орнаментом 
та значну кількість риб’ячої луски.

яма 5/2018 — Консуловське пізньоскіфсь-
ке городище, розкоп 4. яму зафіксовано на 

Параметри створених фотограмметричних моделей та результати автоматизованих обчислень

ID об’єкта Кількість 
фото

Кількість точок 
«щільної хмари», млн

Кількість гра-
ней моделі, тис

Похибка просторо-
вої прив’язки, мм

роздільна здатність 
ротофото, мм/піксель об’єм, л

1/2018 106 1,9 380 5 — 520
3/2018 148 2,566 513 0,25 — 1488
4/2018 35 8 548 8 0,9 —
5/2018 44 13 878 7 0,5 —
2/2020 64 3,2 146 2,5 — 472
3/2020 81 11 333 0,9 — 513
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Для аналізу передано антропологічний 
матеріал з 15 поховань (таблиця), які дослі-
дила в двох курганах біля с. Златопілля Кіро-
воградська охоронна археологічна експеди-
ція ДП «нДц “оАсу”» під керівництвом 
М. П. тупчієнка у 2019 р.

Матеріал опрацьовано за класичними 
антропологічними методиками. стать виз-
начено комплексно на основі особливостей 
морфології кісток таза, черепа та кінцівок. 
Для визначення віку використано дані із 
заростання швів черепа за схемою А. Валуа, 
стертості зубів за схемою М. М. Герасимова, 
приростанню епіфізів, строкам прорізуван-
ня зубів. Виміри здійснювались за краніо-
метричною та остеометричною методиками, 
прийнятими у вітчизняній антропології. 
Зріст визначався за формулами троттер—
Глезер та Дюпертюї—хедден. Використана 
також рубрикація зросту, запропонована 
р. Мартином.

З 15 скелетів п’ять походять з поховань ям-
ної культури, один — катакомбної, шість — 
зрубної, культурна належність трьох похо-

вань непевна. З них сім чоловічих (одне під 
питанням), чотири жіночі, одне доросле з 
невизначеною статтю, три дитячі.

Ямна культура представлена двома чо-
ловічими та трьома жіночими похованнями. 
Вік однієї жінки (12/5) змужнілий, решти по-
хованих — зрілий. Вдалось відреставрувати 
та виміряти за краніометричною програмою 
жіночий череп з поховання 11/5 (рис. 1). 
Череп характеризується дуже великими 
поздовжнім (190) та висотним (142?), малим 
поперечним (129) діаметрами, за черепним 
покажчиком він ультрадоліхокранний — 
67,9 (значення виходить за межі світового 
розмаху для жінок за В. П. Алексєєвим та 
Г. Ф. Дебецем, 1964), виличний діаметр має 
малі розміри — 117? (права вилична дуга до-
реставрована в центральній частині), верхня 
висота обличчя середня — 65? (центральні 
різці не втрачено, проте слід відмітити знач-
ну редукцію альвеолярного краю). Верхньо-
лицьовий покажчик відноситься до великих 
величин (55,6?). Горизонтальне профілюван-
ня обличчя помірне на верхньому рівні (140) 

Ю. Ушкова 

антропологіЧниЙ матеріал З роЗкопок коае 2019 р. 	
(с. ЗлатопіллЯ, кк. 11 та 12) 

Антропологічні матеріали з розкопок курганів 11 і 12 у Златопіллі

№ похо-
вання епоха, культура поховання інвентарний опис 

(частини скелету) стать Вік, 
роки

Курган11
1 невизначене (кімерійське?) Череп у великих фрагментах та кістки посткранільного скелета Ч. 25—30
2 Зрубне Дрібні уламки черепа, уламки кісток посткраніального скелета Ч. 35—45
3 Зрубне Дрібні уламки кісток черепа та посткраніального скелета Ч? 30—35
5 ямне Череп та кістки посткраніального скелета ж. 40—50
6 ямне Фрагментовані кістки черепа та посткраніального скелета Ч. 45—55
7 ямне Фрагментовані кістки черепа та посткраніального скелета ж. 45—55
8 Зрубне Фрагменти черепа, зуби, окремі фрагменти кісток пост-

краніального скелета
Д. 3—5

9 Зрубне Фрагментований череп, зуби, фрагментовані кістки пост-
краніального скелета

Д. 10—12

10 Зрубне Зуби Д. 10—11
Курган12

00 невизначене Права стегнова кістка Ч. 30—40
1 невизначене (катакомбне, 

бабинське?)
Фрагментарні кістки посткраніального скелета, декілька 
фрагментів черепа

? 25—35

2 Катакомбне Фрагментарні кістки черепа та посткраніального скелета Ч. 50—55
3 ямне Фрагментовані кістки черепа та посткраніального скелета Ч. 35—40
4 Зрубне окремі фрагменти черепа, фрагментарні кістки поск-

раніального скелета
ж. 20—25

5 ямне Фрагментовані кістки черепа та кістки посткраніального скелета ж. 30—35

скорочення: Д. — дитина; ж. — жіноча; Ч. — чоловіча.
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та добре на середньому (129). Загальний (89) 
та середній (93) кути профілювання обличчя 
характеризуються дуже великими значення-
ми, кут альвеолярної частини — середній 
(75). За співвідношенням черепного та верх-
ньолицьового покажчиків він потрапляє до 
доліхокранної та високолицьої групи чере-
пів ямної культури. Череп можна зарахува-
ти до східносередньоземноморського типу 
за с. і. Круц, що характерний в основному 
для поховань, зібганих на боці.

Збереженість довгих кісток дозволила-
виміряти довгі кістки двох жінок з похо-
вань 11/5 та 12/5. обидві жінки характери-
зуються високим зростом: 11/5 — 162,6  ± 
3,72 см (троттер—Глезер), 163,3 см (Дюпер-
тюї—хедден), 12/5 — 161,8 ± 4,45 см (трот-
тер—Глезер), 162,1 см (Дюпертюї—хедден). 
це добре узгоджується з даними с. і. Круц, 
яка характеризує населення ямної культури 
степового Подніпров’я як високоросле.

усі індивіди, що належать до цієї групи, ха-
рактеризуються ознаками значних фізичних 
навантажень (м’язовий рельєф, артропатії), 
проявів неспецифічних інфекцій (хронічні 
запалення менінгіальних оболонок, гіпер-
васкуляризація у зоні надбрів’я, фронтит — 
11/6, гнійний мастоїдит — 12/3), патологій 
зубної системи (прижиттєва втрата зубів, 
пародонтоз, пародонтит, абсцеси). Звичай-
но найсильніші прояви патологій фіксують-
ся у найстарших індивідів. Значна кількість 
проявів неспецифічних інфекцій свідчить 
про високе інфекційне навантаження, проте 
поважний вік похованих вказує на добрий 
імунітет та призвичаєність до такого впли-
ву. Поширеність таких патологічних реакцій 
описана дослідниками для скотарських попу-
ляцій доби бронзи. В одному випадку (11/7) 
менінгіальні реакції є результатом подвійної 
травми голови, що супроводжувались внут-
рішньочерепними крововиливами (рис. 2, 3). 
сильний розвиток зубного каменю та відсут-
ність карієсу може вказувати на білковий ха-

рактер дієти, наявність інтерпроксимальних 
борозен — на присутність у раціоні волок-
нистої їжі (наприклад м’ясо), сколи емалі — 
твердих продуктів. Подібні зміни характерні 
для скотарських популяцій доби бронзи.

рис. 1. Череп жінки з поховання 5 кургану 11 

рис. 2. Череп жінки з поховання 7 кургану 11 і дві 
травми на ньому (а, б) 

рис. 3. Патологічні зміни на внутрішній поверхні 
лобної кістки черепа жінки з поховання 7 кургану 11: 
а — заглиблення зі слідами запалення навколо місця 
проходження кровоносної судини та осифікована 
гематома, б — лобний гіперостоз, в — посилений су-

динний малюнок, г — арахноїдальні грануляції 
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у всіх випадках фіксуються значні фізич-
ні навантаження, які загалом вкладаються в 
одну модель (крім жінки з поховання 12/5). 
Для верхніх кінцівок характерні значні на-
вантаження на плечовий пояс (справа сильні-
ше), на кістках рук виражені місця прикріп-
лення м’язів, що відповідають за розгинання 
та приведення плеча до тіла, розгинання 
передпліччя, згинання / розгинання паль-
ців. ліворуч навантаження менші та різно-
манітніші — зокрема виражені рухи плеча 
вперед та вбік, згинання передпліччя. тобто 
бачимо зусилля провідної правої руки, спря-
мовані на її розгинання, та різноманітніші, 
але слабкіші навантаження допоміжної лівої 
руки, а також значні навантаження на кисті 
обох рук. також фіксуються навантаження 
на спину (компресійні переломи, зміни суг-
лобових поверхонь хребців). Для нижніх кін-
цівок можна вказати значні навантаження на 
колінний суглоб та виражені місця прикріп-
лення м’язів, що відповідають за розгинання 
ніг та працюють із стопою. цей комплекс ха-
рактерний і для чоловіків, і для жінок. серед 
варіантів фізичної активності, характерних 
для скотарського населення бронзової доби, 
з цією моделлю навантажень можна співвід-
нести наприклад підняття та перенесення 
вантажів, вишкрібання шкір, доїння худоби 
та інші побутові заняття. у двох жінок зріло-
го віку (11/5, 11/7) фіксуються схожі зміни на 
суглобових поверхнях великогомілкових кіс-
ток: сильно (з ебурнацією) змінена медіаль-
на площадка проксимального епіфіза правої 
великогомілкової кістки, артроз на правій 
додатковій суглобовій фасетці дистального 
епіфіза великогомілкової кістки, що свідчить 
про схожі навантаження на ноги, характерні 
для обох жінок. Можливою інтерпретацією 
цих змін є звична позиція на правому коліні 

з упором на стопу (наприклад при вишкрі-
банні шкір, доїнні тощо).

До катакомбної культури належить одне 
поховання чоловіка 50—55 років (12/2). Від-
реставровано мозковий відділ черепа та ліву 
очницю (рис. 4). Череп грацильний та уль-
традоліхокранний (72,1?), значення поздовж-
нього діаметру потрапляє між категоріями 
середніх та великих величин (184,5), дуже 
малий поперечний діаметр (133?), орбітний 
покажчик середній (80,3?). Комплекс фізич-
них навантажень схожий на той, що описа-
ний для індивідів з поховань ямної культу-
ри. Максимально розвинений зубний камінь 
свідчить про білковий характер дієти.

Зрубна культура представлена шістьма 
скелетами — два чоловіки змужнілого та 
зрілого віку (в одному випадку визначення 
статі під питанням), одна жінка 20—25 років 
та три дитини. Збереженість кісток в основ-
ному погана. наявність у більшості випадків 
зубного каменю та відсутність карієсу свід-
чить про білковий характер дієти.

Добре збережений також скелет з похован-
ня 11/1 з непевною культурною належністю 
(кімерійська культура?), чоловіка 25—30 років. 
Череп грацильний, посткраніальний скелет 
масивний з розвиненим м’язовим рельєфом. 
Добра збереженість кісток уможливила їх 
виміри. Зріст індивіда відноситься до категорії 
вище середньої за Мартіном — 169,7 ± 3,62 см 
(троттер—Глезер), 169,6 см (Дюпертюї—хед-
ден). Фіксується добре загоєний перелом вер-
хньої третини діафіза лівої малогомілкової 
кістки (рис. 5). Профіль фізичних наванта-
жень вписується до комплексу, описаного для 
індивідів з поховань бронзової доби. Зубний 
камінь та відсутність карієсу може вказувати 
на білковий характер дієти, сколи емалі — на 
присутність у раціоні твердих продуктів.

рис. 4. Череп чоловіка з 
поховання 2 кургану 12 

рис. 5. Перелом на лівій 
малогомілковій кістці


