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У статті публікують матеріали отримані 
в ході археологічних досліджень, проведених на 
території давнього Переяслава в 2008 р.

Протягом 2008  р .  по ст ійно  д іюча 
археологічна експедиція Національного 
історико-етнографічного заповідника 

„Переяслав” проводила археологічні розкопки 
на території давнього Переяслава. [8]. Ці роботи 
пов’язувались з проведенням охоронно-рятівних 
досліджень і стали продовженням даного напрямку 
останніх років. [1, с. 143-149; 7, с. 106-112]. 
Вони зосереджувалися на території посаду 
давньоруського міста Переяславля Руського 
та Нижнього міста ХVІІ – ХVІІІ ст. і його 
передгородді, в межах сучасних земельних ділянок 
по вул. Покровській, 7, Сковороди, 52, Шевченка, 
17, Кірова, 6, Можайська, 4 та Стогніївський 
шлях. Необхідність їх здійснення була пов’язана з 
відведенням цих територій під будівництво, яким 
передбачалися земляні роботи.

На  д ілянці  по  вул .  Покровськ ій ,  7 , 
яка розміщується на плато правого берега р. 
Трубіж і знаходиться в північно-східній частині 
переяславського посаду ХІ – ХІІІ ст. та Нижнього 
міста ХVІІ – ХVІІІ ст., було заплановано котлован 
під будівництво магазину, площею 120 м2. Перед 
початком земляних робіт, з метою перевірки 
культурних нашарувань, в межах котловану нами 
було закладено шурф розміром 2х2 м, орієнтований 
за сторонами світу. При зачистці його стінок 
встановлено, що сірий ґрунт з будівельними 
рештками ХІХ – ХХ ст. перекривав культурний шар 
давньоруського часу, материковий лес знаходився 
на глибині 1,00 м від сучасної поверхні.

Давньоруський шар, потужністю 0,50-0,60 м, 
складався з відкладів темно-сірого суглинку. В його 
заповнені виявлено дрібнофрагментовану кераміку 
ХІ – початку ХІІІ ст., представлену уламками 
кухонних горщиків та амфор, а також кістки тварин.

У профілі південної стінки шурфу зафіксовано 
господарчу яму, пов’язану з культурним шаром 
давньоруської доби. Її розмір в перетині становив 
0,65 м. Яма була заглиблена в материк на 0,40 м, 

мала пологі стінки та заокруглене дно. В заповненні 
виявлено уламки стінок кухонних горщиків 
давньоруського часу.

Після проведення археологічного нагляду 
за вибіркою котловану проведено зачистки 
його стінок. При цьому встановлено, що в його 
межах культурні шари в значній мірі зруйновані 
пізнішими перекопами ХІХ – ХХ ст.

У профілі південно-східної стінки котловану, 
довжиною 8 м, зафіксовано наступну стратиграфію: 
0-0,20 м – чорнозем, 0,20-0,40 м – сірий суглинок з 
будівельними рештками ХІХ – ХХ ст., 0,40-0,60 м 
– сіро-коричневий суглинок з прошарками вугілля, 
культурний шар давньоруського періоду; 0,60-0,75 
м – світло-сірий ґрунт, рівень давнього горизонту; 
0,75 м – материковий лес. 

З культурним шаром давньоруського часу 
пов’язана яма 1, яку за рядом конструктивних 
особливостей можна атрибутувати як рештки 
зрубної житлової споруди з підкліттю. Вона була 
заглиблена в материк на 0,80 м, мала  майже 
прямовисні стінки, рівне дно. Глибина від сучасної 
поверхні – 1,50 м. Яма виявилась заповненою сіро-
жовтим суглинком з прошарками деревного вугілля, 
яке, можливо, свідчить про наслідки пожежі. В 
заповнені знайдено уламки гончарних горщиків ХІ 
– першої половини ХІІІ ст., а також завал печини від 
зруйнованої печі. Останній знаходився на тонкому 
прошарку рушеного ґрунту, що вказує на наявність 
підкліті, в яку й провалилися залишки печі після 
зруйнування споруди.

У профілі цієї ж стінки виявлено яму 2, яка за 
матеріалами датується ХVІІ – ХVІІІ ст. Шар цього 
періоду знівельований пізнішими перекопами. 
Яма була заглиблена в материк на 0,50 м, мала 
пологі стінки та заокруглене дно. ЇЇ заповнення 
складав темно-сірий гумусований суглинок, 
в якому виявлено уламки побутового посуду 
пізньосередньовічної доби.

Ділянка по вул. Сковороди, 52 знаходиться 
в центральній частині переяславського посаду 
та Нижнього міста пізньосередньовічної доби. 
В ХVІІІ – на початку ХІХ ст. на її території 
розміщувався Вознесенський монастир. З 2003 
року експедицією заповідника на його колишній 
території розпочато проведення розвідкових 
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археологічних досліджень. Протягом останніх 
років здійснено шурфування в західній та східній 
частині садиби монастиря, зроблено розкоп 
площею 18 кв.м, а також проведено обстеження 
збережених кам’яних споруд. [5, с. 34-41; 6, с. 
39-42].

Влітку 2008 р. цей напрямок робіт було 
продовжено. З метою уточнення культурних 
нашарувань в східній частині колишньої садиби 
монастиря нами було закладено траншею 
загальна довжиною 8 м та шириною 2 м. Вибірку 
траншеї проведено пошарово (0,20 м), при 
цьому встановлено, що культурні нашарування 
поруйновані перекопом сучасної траншеї під 
теплотрасу та електрокабель. Заповнення перекопу 
складав темно-сірий суглинок. У заповнені виявлено 
поодинокі знахідки давньоруського часу, зокрема 
уламок пірофілітового сланцю та уламок валикового 
вінця кухонного горщика. Материк фіксувався на 
глибині 1,90 м. Знахідки пізньосередньовічної доби 
представлені, в основному, уламками побутового 
посуду та уламками пічних кахлів ХVІІІ ст. Посуд 
репрезентують горщики, покришки та миски. (Рис. 
1, 1-8). Світлоглиняні горщики орнаментовані 
коричневою фарбою по вінцю та бочку. Орнамент 
складають горизонтальні, хвилясті лінії та цятки, 
окремі по вінцях декоровані защипами. (Рис. 1, 4, 6, 
7). Димлені горщики прикрашені пролискованими 
смугами та штампом. (Рис. 1, 5). Виявлено уламки 
миски червоноглиняної, зсередини вкритої білим 
ангобом та орнаментованої коричневою та зеленою 
фарбою. (Рис. 1, 1). Димлені миски орнаментовані 
по крисам пролискованими смугами. (Рис. 1, 2).

Арх і тектурно-декоратив на  керам іка 
репрезентована добіркою уламків пічних 
коробчастих кахлів, які прикрашені рослинним та 
рослинно-геометричним орнаментом (рис. 1, 11-
13), окремі вкриті зеленою поливою. З інших видів 
керамічних виробів виявлено уламок світильника.

Нечисленні вироби з гутного скла представлені 
фрагментом пляшки з рифленою поверхнею та 
уламком ручки скляної посудини. (Рис. 1, 9-10). З 
металевих виробів у заповнені траншеї виявлено 
два ковані цвяхи.

На ділянці по вул. Шевченка, 17 (територія 
археологічного музею НІЕЗ «Переяслав»), яка 
знаходиться в західній частині давньоруського 
посаду та Нижнього міста козацької доби, 
нами проведено обстеження та фіксацію стінок 
котловану, розміром 1,7х1,7 м. При вивчені 
стратиграфії культурних нашарувань встановлено, 
що чорнозем перекривав коричнево-жовтий 
ґрунт з будівельними рештками ХІХ-ХХ ст., під 
яким залягав сірий суглинок, культурний шар 
давньоруського часу. Материк знаходився на 
глибині 1,50 м від сучасної поверхні.

Давньоруський шар, потужністю 0,40 м, мало 
насичений знахідками. У його заповнені виявлено 
тільки уламок стінки кухонного горщика ХІ – ХІІІ 
ст., уламок пірофілітового сланцю та фрагмент 
керамічної плитки.

Н а  о ко л и ц я х  і с т о р и ч н о ї  ч а с т и н и 
середньовічного Переяслава рятівні дослідження 
проведені на земельних ділянках по вул. Кірова, 
6, Можайській, 4 та Стогніївський шлях.

Ділянки по вул. Кірова та Можайській 
знаходяться  на  територі ї  передгороддя 
середньовічного Переяслава в ур. Заальтиччя, на 
захід від історичної частини міста, на плато правого 
берега р. Альта. У ХVІІІ ст. ця місцевість, між 
правими берегами рр. Трубіж та Альта, обмежену 
курганними некрополями давньоруського часу 
в урочищах Альтицьке та Вигон, називалась 
Зальтицьке передмістя. [2].

Під час попереднього археологічного 
обстеження на поверхні ділянки по вул. Кірова, 
6 нами зібрано дрібнофрагментовані уламки 
кераміки ХІІ – початку ХІІІ ст. та ХVІІ – ХVІІІ 
ст. Після вибірки котловану розміром 100х20 м 
було проведено зачистку його східної і західної 
стінок з дослідженням культурних нашарувань та 
виявлених об’єктів, пов’язаних з ними. Загальна 
довжина досліджених стінок 200 м. Фіксацію 
східної стінки котловану здійснено протягом 
100 м, а західної – 50 м. Глибина котловану 
досягала 1,60-1,80 м. Котлован зорієнтований 
довгою віссю по лінії північ-південь з плавним 
поворотом на південний захід (від 45-50 метрів), і 
направлений під прямим кутом до русла р. Альти. 
Простежувалося незначне підвищення поверхні 
вглиб плато – на 100-метровому відрізку приблизно 
на 0,70 м.

При зачистці східної стінки котловану 
зафіксовано наступну картину культурних 
нашарувань: на перших 30 м, ближче до річки, 
зафіксований досить потужний (0,80 м) шар 
з будівельними рештками ХХ ст., шматками 
асфальту та ямами зі сміттям, датованими ХХ ст. 
На 14-24 м більш ранні культурні нашарування 
знищені – сучасний чорноземний шар лежить 
безпосередньо на лесі. З 34 м розрізу стінки 
зафіксований шар ХVІІ – ХІХ ст. потужністю від 
0,30 до 0,70 м та виявлена яма (№ 1) давньоруського 
часу. Над ямами давньоруського часу № 1, 2, і 6 
давньоруський шар не фіксувався, його зрізано 
потужними нашаруваннями ХVІІ – ХІХ ст. З 66 і 
до 100 м розрізу стінки фіксувався культурний шар 
давньоруського часу потужністю від 0,10 до 0,40 м. 
Давньоруські ями № 7, 8, 9 та 10 впущені з цього 
шару, що чітко простежувалося стратиграфічно.
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Культурний шар давньоруського часу складав 
світло-сірий золистий ґрунт з вкрапленнями 
д е р е в н о го  ву г і л л я ,  в  я ком у  в и я вл е н о 
дрібнофрагментовані уламки кераміки ХІ – 
першої половини ХІІІ ст. та кістки тварин. З цим 
культурним шаром пов’язано вісім господарчих 
ям, в заповнені яких виявлено значну кількість 
оброблених кісток та рогів тварин.

Яма 1 виявлена в розрізі зачистки між 34 та 36 
м. Вона мала майже прямовисні стінки заокруглені 
біля дна. Дно рівне з незначним нахилом до 
середини. Яма заглиблена в материк на 1,20 м, 
глибина від сучасної поверхні складала 1,80 м. У 
плані яма підпрямокутної, видовженої форми з 
заокругленими кутами. Довжина – 2,80 м, ширина 
– 0,80-1,10 м. ЇЇ заповнення складав сірий золистий 
суглинок з вкрапленнями деревного вугілля. В 
заповнені виявлено уламки кераміки ХІ – початку 
ХІІІ ст. та кістки тварин. Кераміка представлена 
кухонними горщиками з манжетоподібними та 
валиковими вінцями. Деякі з них орнаментовані 
по бочку врізними горизонтальними лініями чи 
насіннєподібними заглибинами (рис. 2, 3). Також 
знайдено уламок стінки амфори та залізний 
предмет s-подібної форми.

Яма 2 виявлена за 0,90 м на південь від ями 
1, зафіксована лише в профілі стінки котловану. 
Стінки ями прямовисні, злегка заокруглені біля 
дна з рівною поверхнею. Ширина в профілі – 1,30 
м. Яма заглиблена в материк на 0,90 м, глибина від 
сучасної поверхні 1,60 м. Її заповнення складав 
сірий золистий суглинок, в нижній частині 
якого фіксувався прошарок деревного вугілля. В 
заповненні знайдено уламки кухонних горщиків 
ХІІ – ХІІІ ст. та кістки тварин.

Яма 3 виявлена між 46 та 48 м, зафіксована 
лише в профілі. Одна стінка ями прямовисна, 
інша з нахилом, певно з підбоєм, біля дна стінки 
злегка заокруглені. Дно мало рівну поверхню. 
Максимальна ширина в перетині 1,30 м. Яма 
заглиблена в материк на 0,90 м, глибина від сучасної 
поверхні 1,90 м. Заповнення складав сірий золистий 
суглинок, в нижній частині фіксувався прошарок 
деревного вугілля. В заповнені виявлено уламки 
кераміки ХІІ – ХІІІ ст. та кістки тварин з слідами 
обробки. З металевих виробів знайдено дві сильно 
корозовані пластини.

Яма 6 виявлена між 62 та 66 м, зафіксована в 
профілі та в плані. Стінки ями прямовисні й злегка 
заокруглені біля дна. Дно дещо понижується до 
середини. Форма ями овальна. Ширина в перетині 
та в плані 1,60 м. Яма заглиблена в материк на 
1,10 м, глибина від сучасної поверхні 2,30 м. Її 
заповнення складав сірий золистий суглинок. У 
заповнені виявлено значну кількість рогів оленя 

та лося, частина з них зі слідами розпилювання. 
Також знайдено уламки кераміки ХІ – ХІІІ ст. та 
кістки тварин. З металевих предметів знайдено 
уламок трубки.

Яма 7 виявлена між 68 та 70 м зачистки. 
Зафіксована в профілі та в плані. Стінки ями 
похилі, опущені з давньоруського культурного 
шару, дно з пониженням до середини, з уступом з 
південно-східної сторони. В плані яма півовальної 
форми, розміром 2,10х2,40 м. Заглиблена в материк 
на 0,90 м, глибина від сучасної поверхні 2,40 м. 
Заповнення ями складав сірий золистий суглинок, 
в нижній частині гумусований з вкрапленнями 
деревного вугілля. В заповнені виявлено уламки 
давньоруських горщиків (рис. 2, 1), амфор, глека, 
кістки тварин з слідами обробки, роги оленя та лося 
(рис. 2, 13-14), кам’яне точило (рис. 2, 16).

Яма 8 виявлена між 70 та 76 м, зафіксована 
в профілі та в плані. Вона являла собою велику 
неправильної підпрямокутної форми яму із 
виритими у рівному дні заглибинами. Стінки 
прямовисні опущені з давньоруського культурного 
шару, зафіксовані від рівня передматерикового 
шару, судячи з профілю частина північної стінки 
мала підбій. Три ямки-заглибини на дні мають 
різні форми та глибини (від 0,15 до 0,40 м). Яма 
заглиблена в материк на 0,80 м, глибина від 
сучасної поверхні 2,20 м. Заповнення складав 
сірий золистий суглинок, у якому виявлено уламки 
кераміки, зосереджені переважно на дні ями, 
кістки, роги тварин із слідами обробки та кістяні 
заготовки, вкраплення деревного вугілля. Кераміка 
представлена уламками гончарних горщиків з 
валиковими вінцями. (Рис. 2, 4-10). Частина з них 
орнаментована врізними горизонтальними лініями, 
інколи їх доповнює хвиляста лінія. В ході розчистки 
ями виявлено кістяне вістря стріли конічної форми, 
яке має скриту втулку. (Рис. 2, 11). Вістря подібного 
типу відомі з розкопок у Києві, Воїнській Греблі, 
Вишгороді, Білогородці, Райковецькому городищі, 
Чернігові та інших пам’ятках. Переважно цей 
тип зустрічається в культурних шарах ХІІ – ХІІІ 
ст. [3, с. 67]. В заповнені також знайдено уламок 
амфорки київського типу, а також кістяне грузило 
(рис. 2, 12), точило кам’яне (рис. 2, 15) та уламок 
металевої пластини. 

Ями 9 та 10 виявлені між 85 та 90 м на відстані 
0,3 м одна від одної, зафіксовані лише в профілі. 
Стінки ям злегка похилі, опущені з культурного 
шару давньоруського часу, біля рівного дна 
заокруглені. Вони заглиблені в материк на 0,30 м, 
глибина від сучасної поверхні 1,70 м. Розмір ями 9 в 
розрізі 1,50 м, ями 10 – 1,82 м. Заповнення складав 
сірий золистий суглинок з прошарками золи. 
Заповнення мало насичене знахідками, виявлено 
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тільки поодинокі уламки давньоруської кераміки 
та кісток тварин.

Ями 4, 5 та 11 датуються ХVІІІ ст. Вони 
зафіксовані лише в профілі стінки котловану, 
впущені з культурного шару, датованого ХVІІІ – 
ХІХ ст. Ями великі, мають приблизно однакову 
глибину та форму.

Яма 4 виявлена між 47 та 52 м. Зафіксована 
в профілі від рівня передматерикового шару. Яма 
мала ширину в профілі 4,20 м, глибину 1,30 м від 
материка та 2,30 м від сучасної поверхні. Стінки 
ями прямовисні, дно рівне. Заповнення – сіро-
коричневий суглинок з прошарками деревного 
вугілля й глини, в якому знайдено уламками 
керамічного посуду, пічних кахлів ХVІІІ ст. та 
кістки тварин.

Яма 5 виявлена між 55 та 61 м. Зафіксована в 
профілі від рівня передматерикового шару. Ширина 
в профілі становила 3,60 м, глибина 0,90 м від 
материка та 2,40 м від сучасної поверхні. Стінки 
прямовисні, дно рівне. Заповнення – темно-сірий 
гумусований суглинок, з уламками керамічного 
посуду, пічних кахлів ХVІІІ ст. та кісток тварин.

Яма 11 виявлена між 96 та 100 м. Яма велика, 
шириною в профілі 4,20 м, глибиною 1,30 м від 
материка та 2,30 м від сучасної поверхні. Стінки 
прямовисні, дно рівне. Заповнення складав темно-
сірий гумусований суглинок, мало насичений 
знахідками: уламки керамічного та скляного 
посуду, пічних кахлів ХVІІІ ст., кістки тварин. 

Західна стінка котловану зафіксована з 
південного краю протягом 50 м. Фіксація решти 
50 м стінки котловану в напрямку до річки не 
проводилась з огляду на значне порушення 
культурних нашарувань майже суцільними пізніми 
ямами ХХ ст. В профілі простежено ті ж культурні 
нашарування, що й на протилежній східній стінці.

У профілі цієї стінки та на дні котловану 
виявлено дві давньоруські ями 12, 13 та яма 14 
ХVІІІ – ХІХ ст.

Яма 12 виявлена між 6 та 10 м. Зафіксована у 
профілі та в плані. Вона мала грушоподібну форму, 
стінки ями з підбоєм. Дно нерівне, заглиблене до 
центру. Яма впущена з давньоруського культурного 
шару і фіксувалася від рівня передматерикового 
шару. В плані вона округлої форми, діаметром 
2,40 м, заглиблена в материк на 1,30 м, глибина 
від рівня давнього денного горизонту – 1,90 м, 
від сучасної поверхні – 2,40 м. Заповнення ями 
складав коричнювато-сірий золистий суглинок з 
прошарками деревного вугілля та золи на дні, по 
краях ями – насипна глина змішана з чорноземом. 
У заповненні знайдено уламки давньоруської 
кераміки, представленої уламками горщиків з 
валиковими вінцями (рис.2, 2) та кістки тварин, 

частина з яких має сліди обробки – розпилювання 
та шліфування.

Яма 13 виявлена на дні котловану поряд з ямою 
12, західним краєм частково перекриваючи яму 12. 
Зафіксована лише в плані. Яма округлої форми, 
діаметром 2,20 м. Заглиблена в материк на 0,90 м, 
глибина від сучасної поверхні 2,0 м. Дно в східній 
частині мало заглиблення – 0,40 м від дна ями. В 
заповнені виявлено уламки давньоруської кераміки 
та кістки тварин, в т.ч. зі слідами обробки.

Відкриті об’єкти давньоруського періоду 
належать до господарських та виробничих об’єктів. 
Ями ХVІІІ ст. мають інший характер – їх можна 
віднести як до господарських так і до житлових 
споруд.

Проведені дослідження по вул. Кірова, 6 
дозволяють також зробити деякі висновки щодо 
заселеності цієї території в різний час, меж 
заселеної території та характеру цього заселення. 
Так, давньоруські матеріали фіксувались за 30-
40 м від північної стінки котловану, що вказує 
на те, що, очевидно, північніше знаходилася 
понижена заплавна територія річки Альта і виявлені 
матеріали фіксують північну межу передгороддя, 
що знаходилось в цій частині вздовж заплави річки 
Альта в давньоруський час. Те, що нашарувань 
та взагалі матеріалів пізньосередньовічного 
часу ХV – ХVІ ст. не виявлено, може свідчити 
про незаселеність цієї території у цей період. 
Ця частина передгороддя Переяслава почала 
заселятися лише у ХVІІ ст., про що свідчить поява 
заглиблених об’єктів та потужного культурного 
шару ХVІІ –ХІХ ст., який лежить безпосередньо 
на шарі давньоруського часу. За отриманими 
матеріали останній датується ХІ – ХІІІ ст. На досить 
значній площі в кількох заглиблених об’єктах 
виявлені залишки косторізного виробництва, що 
підтверджує ремісничий характер цієї частини 
передгороддя. Результати проведених досліджень 
дають змогу локалізувати на даній території один 
з ремісничих осередків по обробці кістки та рогу 
давньоруської доби.

Дослідження на ділянка по вул. Можайській, 4, 
яка знаходиться на розі сучасних вул. Можайської 
та Богдана Хмельницького, були обумовлені 
початком земляних робіт по закладанню котловану 
під будівництво нового багатоквартирного будинку. 

Для визначення наявності культурних 
нашарувань в південно-західній частині ділянки 
нами було закладено три шурфи розміром 2х2 
м зорієнтовані за сторонами світу. Вивчення 
культурних нашарувань показало, що вони в 
значній мірі поруйновані пізнішими перекопами. 

У шурфі №2 зафіксовано культурний шар ХVІІІ 
ст. Його потужність становила 0,50 м, заповнення 
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складав сірий суглинок. З цим шаром пов’язана 
яма 1 досліджена при вибірці шурфа. ЇЇ глибина 
від сучасної поверхні складала 2,20 м. У заповнені 
ями знайдено значну кількість уламків побутового 
посуду та пічних кахлів ХVІІІ ст. (рис. 3, 1-5, 7-8). 
Також тут виявлено фрагмент керамічної іграшки-
свистунця з орнаментом нанесеним коричневою 
фарбою (рис. 3, 6). Скляні вироби презентують дві 
ручки від кувшинів (рис. 3, 9-10).

Після проведеного спостереження за вибіркою 
котловану, розміром 16х33 м, глибиною 1,90 м, 
нами з метою фіксації культурних нашарувань та 
об’єктів пов’язаних з ними проведено зачистку його 
східної, північної та південної стінок загальною 
протяжністю 67 м, при цьому встановлено, що до 
глибини 0,20-0,30 м залягав коричневий ґрунт з 
рештками будівельних матеріалів ХХ ст., під ним 
знаходився сіро-коричневий гумусований суглинок 
з матеріалами ХІХ – ХХ ст., який перекривав сірий 
золистий ґрунт, культурний шар давньоруського 
часу. Рівень давнього горизонту фіксувався на 
глибині 1,20-1,40 м від сучасної поверхні, материк 
на – 1,40 м.

Культурний шар давньоруського часу, в 
якому знайдено уламки давньоруських горщиків, 
виявлено в зачистці східної стінки на відрізку в 
9 м, в іншій частині він зруйнований пізнішими 
об’єктами та перекопами. З шаром пов’язана яма 2, 
виявлена між 10 та 14 м зачистки. Яма мала пологі 
стінки та заокруглене дно. Заглиблена в материк 
на 0,35 м, глибина від сучасної поверхні – 1,75 
м. Заповнення складав сірий суглинок, у якому 
виявлено значну кількість уламків давньоруських 
горщиків ХІ – ХІІІ ст. Між 2 та 8 м виявлено яму 1 
з матеріалами ХVІІІ – ХІХ ст. Яма мала прямовисні 
стінки. Ширина в перетині складала 3,60 м.

При зачистці північної стінки зафіксовано 
дві давньоруські ями 3 та 5, а також яму 4 
пізньосередньовічної доби. 

Яма 3 виявлена між 1 та 4 м. Верхня частина 
ями зрізана пізнішою ямою 4. Заглиблена в материк 
на 1,70 м, глибина від сучасної поверхні 3,10 м. 
Яма мала в перетині лійчасту форму та  нерівне 
дно, в плані округлої форми. Її заповнення складав 
сірий золистий ґрунт, в нижній частині фіксувалися 
вкраплення деревного вугілля, шматки печини. В 
заповнені виявлено уламки кераміки ХІ – ХІІІ ст. 
та кістки тварин.

Яма 5 виявлена між 14 та 18 м. Стінки ями 
пологі, дно з незначним пониженням до середини, 
знаходилось на рівні материка. Глибина від 
сучасної поверхні 1,40 м. Заповнення тотожне 
культурному шару, в ньому виявлено поодинокі 
уламки кераміки ХІ – ХІІІ ст.

Яма 4 мала прямовисні стінки та рівне дно. 
Її східну частину перерізала сучасна траншея, а 
зверху зрізала яма ХІХ ст. Глибина ями від сучасної 
поверхні – 1,20 м. Заповнення складав коричневий 
суглинок, в якому знайдено уламки побутового 
посуду, пічних кахлів та посудин з гутного скла 
ХVІІІ ст. Виявлений об’єкт, можливо, є залишками 
житлової споруди.

При зачистці південної стінки котловану 
встановлено, що культурні нашарування зруйновані 
сучасними перекопами та траншеями.

Ділянка по вул. Стогніївський шлях, на якій 
проведено рятівні дослідження, знаходиться на 
плато лівого берега річки Трубіж. Дана територія 
в ХVІІ – ХVІІІ ст. входила до Задовгомостянського 
передмістя. [2].

На ділянці було вирито котлован під гаражі. 
Нами проведено зачистку південно-східної стінки 
котловану протяжністю 20 м. У профілі стінки 
зафіксовано наступну стратиграфію культурних 
нашарувань: 0 – 0,40 м – чорнозем, 0,40 – 0,60 м – 
коричнево-жовтий ґрунт без знахідок, 0,60 – 0,90 
м – сірий ґрунт (культурний шар ХVІІ – ХVІІІ ст.), 
0,90 м – материковий лес.

Культурний шар козацької доби, потужністю 
0,30 м, складав сірий суглинок. У його заповнені 
виявлено дрібнофрагментовані уламки кераміки 
ХVІІ – ХVІІІ ст. З шаром були пов’язані три ями 
1, 2 та 3.

Яма 1 мала прямовисні стінки та рівне 
дно,заглиблена в материк на 1 м. Глибина ями від 
сучасної поверхні 1,90 м. Її заповнення складав 
сірий суглинок. У заповнені знайдено уламки 
побутового посуду другої половини ХVІІ – ХVІІІ 
ст., серед якого фрагменти та уламки гончарних 
горщиків, покришок, макітер та мисок. (Рис. 4, 
1-14). Димлені горщики орнаментовані штампом та 
пролискованими смугами, жовтоглиняні – фарбою 
коричневого кольору.

Яма 2 зафіксована приблизно за 9 м на 
південний захід від ями 1. Вона мала прямовисні 
стінки та рівне дно. Глибина від сучасної поверхні 
1,80 м. Заповнення складав сірий суглинок з 
прошарками деревного вугілля. В заповнені 
виявлено уламки кераміки ХVІІ – ХVІІІ ст. (рис. 
4, 15, 16) та кістки тварин.

Яма 3, досліджена частково, виявлена приблизно 
за 3 м від ями 2. Одна із зафіксованих стінок 
прямовисна. Заповнення складав сірий суглинок, 
в якому виявлено уламки пізньосередньовічної 
кераміки, серед яких уламок тулійки сковорідки 
(рис. 4, 17) та фрагмент покришки сіроглиняної з 
петлеподібною ручкою.

Р о з г л я н у т і  о б ’ є к т и ,  п о в ’ я з а н і  з 
залишками житлових чи господарчих споруд 
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пізньосередньовічної доби, які окреслюють 
одну із вулиць Задовгомостянського передмістя 
Переяслава козацької доби, яка виходила до заплави 
р. Трубіж. Отримані матеріали також свідчать про 
незаселеність даної території в давньоруський час.

Таким чином, у ході рятівних археологічних 
досліджень, проведених у 2008 р., отримано нові 
дані до історичної топографії давнього Переяслава. 
Виявлені матеріали дали змогу локалізувати на 
території передгороддя давньоруського міста 
осередок по обробці кістки та рогу. Проведені 
роботи також засвідчили досить добру збереженість 
культурних нашарувань та об’єктів пов’язаних з 
ними в різних районах історичної частини міста, що 
вказує на необхідність і обов’язковість проведення 
у подальшому археологічних досліджень та нагляду 
під час проведення будь-яких земляних робіт в 
зонах археологічних пам’яток м. Переяслава-
Хмельницького.
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Teteria D., Tovkailo M. 
MATERIALS OF ARCHAEOLOGICAL RE-

SEARCHES ON TERRITORY OF OLD PEREYAS-
LAV IN 2008

In this article the materials received during the 
archaeological researches spent in territory of ancient 
Perejaslav in 2008 are published.
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Рис. 1. Знахідки ХVІІ – ХVІІІ ст. з досліджень по вул. Сковороди, 
52.
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Рис. 2. Знахідки давньоруського часу з досліджень по вул. Кірова, 6: 1 
– фрагмент горщика з ями 7; 2 – фрагмент горщика з ями 12; 3 – стінка 
горщика з ями 1; 4-10 – уламки вінець горщиків з ями 8; 11 – кістяне 

вістря стріли з ями 8; 12 – кістяне грузило з ями 8; 13-14 – роги із 
слідами обробки з ями 7; 15-16 – точила кам’яні з ями 7 та 8.
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Рис. 3. Знахідки ХVІІ – ХVІІІ ст. з досліджень 
по вул. Можайській, 4.
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Рис. 4. Знахідки побутової кераміки ХVІІ-ХVІІІ ст. з досліджень по вул. 
Стогніївський шлях: 1-14 з ями 1; 15-16 з ями 2; 17 – з ями 3.


