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УКРІПЛЕННЯ ВЕРЕМІЇВСЬКОЇ ФОРТЕЦІ ЗА ДАНИМИ КАРТОГРАФІЧНИХ
ДЖЕРЕЛ ХVІІ–ХVІІІ СТ.

Стаття присвячена аналізу наявних картографічних джерел, що доповнюють
інформацію про фортифікацію Дніпровського Лівобережжя. Публікується детальне
креслення Вереміївського замку та укріпленого посаду, датоване 1748 р. Фортеця
розташовувалася на території с. Вереміївка Чорнобаївського району Черкаської області в
долині р. Дніпро, що нині затоплена Кременчуцьким водосховищем.
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Колонізація Дніпровського Лівобережжя була неможлива без наявності в регіоні
укріплених населених пунктів. Присутність фортець та озброєних гарнізонів на нових
територіях була життєвою необхідністю при постійних нападах татарських загонів. Слободи
та хутори потребували фортифікаційних укріплень для захисту населення. За підтримки
короля та Сейму магнати Речі Посполитої отримували грамоти на володіння територіями.

На території між рр. Трубіж та Сула до середини ХVІІ ст. поляками були збудовані
фортеці: Яготин, Гельмязів, Піщане, Домонтів, Бубнів, Золотоноша, Кропивна,
Іркліїв, Жовнино, Чигрин-Діброва, Бурімка, Горошино, Оржиця, Яблуневе, Чумгак та
Вереміївка [10, с. 92, 104, 107, 111, 118, 120–121, 125].

Фортеці, як правило, поновлювались на місцях укріплень ХІ–ХІІІ ст., або ж будувались
вже на нових місцях при шляхах поблизу бродів. Одним із таких пунктів є с. Вереміївка
Чорнобаївського району Черкаської області. З 1957 р. територія населеного пункту затоплена
Кременчуцьким водосховищем, а її жителі переселені за 5,5 км на північ від первісного місця
розташування.

Точної дати заснування с. Вереміївки ми не маємо, але можемо припустити, що це
відбулося на початку ХVІІ ст., оскільки вже на 1631-1640 рр. у Вереміївці зафіксовано 327
господарств [11, с. 238]. Саме в цей період 30–40-х рр. XVII ст., як стверджує О.Є. Мальченко,
були збудовані замок та міські укріплення Вереміївки [6, с. 154].

Схематичне зображення Вереміївської фортеці можна побачити на карті Гійома де
Боплана 1650 р. Судячи з нього, укріплення складалися із замку та міських укріплень (рис. 2).

У 1917 р. М. Макаренком було опубліковано зібрані анкетні дані про наявні земляні
укріплення на території Полтавської губернії, зокрема й фортеці в с. Вереміївка: «Городище
внутри м. Еремеевки, в длину 69 сажней (147,2 м), ширину 65 сажней (138,7 м). Площадь 1
дес. 2085 кв. саж. (2,041 га); четырехугольное; поверхность ровная, застроенная 2 церквами и
другими постройками на низком месте; частью разрушено. По народному преданию этот вал
служил оградой мужскому монастырю, за упразднением которого монастырская земля отдана
казной в надел крестьянам, а часть продана» [5, с. 5].

Фортеця ХVІІ–ХVІІІ ст. розташовувалась у центральній частині с. Вереміївка, куток
Столиця (рис. 1). Укріплення були збудовані на мисоподібному виступі лівого берега
заболоченої р. Свинотоп. Південніше фортеці була збудована гребля-загата, яка затримувала
стік води. Саме тому Данило де Боскет на кресленні зобразив повноводне озеро (рис. 3). Через
вищезазначений мисоподібний виступ проходило два ключових суходільних шляхи:
1. Іркліїв – Мойсенці – Васютинці – Вереміївка (через кутки Тимченки, Столиця, Городське) –
Жовнино; 2. Відріг від Цареградського тракту в північному напрямку (через Порубльовий
узвіз), а у південному вздовж р. Свинотоп (через кутки Синівка, Столиця, Заболото, Біла
голова), до пристані та острова Богун, що знаходився на р. Дніпро. З опису напрямків шляхів
довідуємось про наявність їх перехрестя саме в центрі села, на кутку Столиця. З цим і
пов’язаний вибір місця розташування фортеці.



У 40-х рр. ХVІІІ ст. з метою реконструкції фортець прикордонної оборонної смуги по
Лівобережжю під керівництвом Данила де Боскета було складено плани укріплень, зокрема й
Вереміївської (рис. 2–3).

Вереміївська фортеця була дводільною та складалася із замку та укріпленого посаду.
Фортифікація замку складалася із рову та валу, по гребеню якого розташовувався гострокіл.
Замок мав форму неправильного чотирикутника. Судячи з плану, ворота, що прорізували вал,
не мали башти. З півночі, півдня та заходу укріплення замку доповнені кутовими бастіонами
(барбет?). Забудова в середині замку складалася з одиночної будівлі невеликих розмірів та
Причиської (Спаської) церкви, яка зорієнтована вівтарем на схід (рис. 3–5).

Укріплення посаду були аналогічні до замку. За формою прослідковується подібність до
рівнобічної трапеції, але з внутрішнім Г-подібним вигином валу. З посаду вели дві брами у
північному та південному напрямках. Вони аналогічно до замкової не мали башт. Забудова в
середині посаду була не дуже щільною, з вільними площами. У східному куті укріпленого
посаду розташовувалась вівтарем на схід Миколаївська церква. З південного сходу та сходу
укріплення доповнені кутовими бастіонами (барбет?).

Шлях через північну браму укріпленого посаду проходив у напрямку містка через
р. Свинотоп, де на її правому березі поряд з кладовищем розташовувалася третя Причиська
(Успенська) церква с. Вереміївка (рис. 5). Шлях через південну браму посаду виходив до
дороги Іркліїв – Вереміївка – Жовнино.

З півночного, східного та західного боку фортецю прикривало заводнене озеро, утворене
за допомогою греблі на р. Свинотоп. І лише з півдня та південного сходу до укріплень був
підхід зі сторони суходолу.

За наявним планом Данила де Боскета, проект перебудови валів і ровів включав у себе
будівництво з півдня та сходу укріпленого посаду бастіонів та розширення меж фортифікації
замку.

Серед жителів с. Вереміївка розповсюджений переказ про знахідку фрагмента гармати
на місці валів, у центрі села [9, с. 360].

Знахідка фрагмента гармати, що походить із території Вереміївської фортеці, на нашу
думку, може бути пов’язана з подіями 1662–1665 рр., коли населений пункт та прилеглі
території переходили з рук у руки ворогуючих сторін. Також не слід забувати про
неодноразове захоплення та спалення с. Вереміївки татарами, що  засвідчено в письмових
джерелах [1, с. 58, 74, 102–103, 110, 119, 122, 129, 135, 137, 161–165, 170, 186, 198].

Литі гармати використовувалися обома сторонами, часто були поганої якості та, при
збільшенні навантаження на казенну частину, вибухали. Причиною цього була наявність
порожнин у металі гармати, що виникала під час лиття та значна кількість домішок. Вони
послаблювали міцність ствола та казенної частини гармати. Мідні та бронзові гармати були
дорогими, хоча технологія їх лиття була добре відома майстрам ХVІІ ст. Чавунне лиття було
новим та потребувало інших знань та технологій. Перші гармати, відлиті з чавуну, були
крихкими, тому при збільшенні частоти пострілів та маси заряду пороха порожнини у стінках
гармати ставали причиною її розриву [7, с. 141].

Таким чином, детальне креслення Вереміївського замку та укріпленого посаду, датоване
1748 р., має унікальне значення для дослідників фортифікації Лівобережної України, оскільки
територія розташування пам’ятки затоплена Кременчуцьким водосховищем і майже не
доступна для дослідників.
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Olexandr Priadko
STRENGTHENING OF VEREMIIYVSKY FORTRESS OF CARTOGRAPHIC

RESOURCES OF XVII - XVIII CENTURY
The article is devoted to the analysis of available cartographic sources, supplementing the

information on the fortification of the left Dnipro. Published detailed drawing of the Veremievsky
castle and fortified posad, dated 1748. The fortress was located on the territory village Veremiivka,
Chernobayevsky region, Cherkasy region in the valley of the Dnipro river, now flooded with
Kremenchug reservoir.

Key words: Veremiivka, r. Svynotop, fortification, castle, fortified posts, path.



Рис. 1. Фрагмент карти М 1:250 000. Локалізація місця розташування
Вереміївської фортеці

Рис. 2. Фрагмент карти Гійома де Боплана 1650 р. Розташування Вереміївської
фортеці

в долині р. Дніпро



Рис. 3. Креслення Вереміївської фортеці. Автор Данило де Боскет 1748 р.

Рис. 4. Фрагмент креслення Вереміївської фортеці. Автор Данило де Боскет 1748 р.



Рис. 5. Варіант реконструкції Вереміївської фортеці (малюнок автора)


