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«ЗМІЙОВИХ» ВАЛІВ 

 

У статті представлено інформацію про стан збереження 
переяславських «змійових» валів, яку отримано під час досліджень останніх 

років. Автор розглядає збережені відрізки цієї системи укріплень, 

характеризуючи особливості їх розташування та розміри. Окремо 

проаналізовано ділянки, де ознаки валів виявлені під час обстеження даних 
дистанційного зондування Землі. 
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Характерною рисою Переяславщини є наявність великої кількості 

різнотипних археологічних об’єктів. Проведені впродовж останніх десятиліть 

дослідження дозволили виявити численні пам’ятки поселенського та 

поховального типу, системи оборонних укріплень тощо, що сформувало 
вагоме підґрунтя для розуміння особливостей систем заселення межиріччя 

Дніпра – Трубежа – Супою. Водночас, велика кількість об’єктів, що 

розподілена в межах значної площі, дещо ускладнює реалізацію 

пам’яткоохоронного менеджменту. Ця проблема, зважаючи на недосконалість 
нормативної бази України у сфері охорони культурної спадщини, а, зокрема, й 

відсутність механізму її впровадження, сьогодні постає особливо актуальною. 

Окрім цього, відкриття ринку землі лише ускладнює цю ситуацію і формує 

надзвичайно невтішні перспективи. У такому контексті варто інтенсифікувати 
роботу, спрямовану на розробку ефективного механізму охорони 

археологічних пам’яток, що заходяться за межами охоронних зон чи музейних 

комплексів та перебувають у постійному господарчому використанні. Саме 

вони зазнають щорічного антропогенного впливу, що досить часто призводить 
до руйнації та знищення об’єктів. Особливо це актуально для пам’яток, що 

мають виражені ознаки на поверхні. Зокрема, земляні споруди різного типу: 

кургани, майдани, городища та «змійові» вали. Проблема стану збереження 

останніх і розглядається у цьому дописі.  

Для організації ефективної охорони будь-якого археологічного об’єкту 

важливе значення має наявність цілого комплексу даних про нього: 

просторова позиція та конфігурація, метричні характеристики, інформація про 

стан збереження, перелік чинників, що загрожують пам’ятці, фото та 
відеоматеріали тощо. Саме вони є певною відправною точкою для подальшого 

пам’яткоохоронного моніторингу. Якщо для невеликих за розмірами об’єктів 

накопичення такої інформації не складає особливих труднощів, то у випадку із 

переяславськими «змійовими» валами, що простягаються на десятки 
кілометрів, воно потребує чималих зусиль.  
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Впродовж декількох останніх років переяславські «змійові» вали є 

об’єктом окремого комплексного дослідження, реалізованого в контексті 

вивчення давніх систем заселення долини р. Броварка [2; 4; 6]. Одне із його 

завдань полягало у відтворенні просторової позиції цих пам’яток, 
максимально близької до часу їх створення. Тому було проведено роботу, 

спрямовану на позиціонування та визначення стану збереження видимих 

сегментів валів. У подальшому, на основі аналізу картографічних джерел, 

даних дистанційного зондування Землі, наукової літератури та звітів 
попередніх досліджень, було здійснено пошук та ідентифікацію зруйнованих 

відрізків споруд.  

Наразі інформація про збережені сегменти та ділянки, де споруди 

існували раніше, дозволяє охарактеризувати їх загальний стан та визначити 
відсоток уцілілих частин. Аналізуючи наявну нині інформацію про відрізки 

валів, що мають видимі ознаки на поверхні, можемо визначити їх сумарну 

довжину: Малий вал – 16 км (42 % від загальної довжини), Великий вал – 

8,36 км (60 %), Перехресний вал простежується майже на всій своїй довжині – 
біля 5,4 км (91 %).  

Як бачимо, найбільшої руйнації зазнав Малий вал. Можна виділити 

декілька ділянок, де він має порівняно гарний стан збереження. Зокрема, 

багато його сегментів позиціоновано між заплавою р. Трубіж та краєм лісу в 
північно-західній околиці с. Строкова [1; 5]. Їх загальна протяжність близько 

5 км. На різних ділянках споруда має неоднаковий стан збереження, але 

здебільшого характеризується виразним насипом та ровом біля нього. Інколи 

трапляються дуже знівельовані та ледь помітні сегменти. На поверхні валу 
розташована велика кількість дерев та кущів. У межах с. Строкова та його 

околиць збереглися лише три сильно знівельовані відрізки Малого валу 

загальною протяжністю 300 м [5, с. 48]. Два сегменти, що мають виражений 

насип та рів, знайдені в межах залісненої території на схід від с. Строкова. Їх 
загальна протяжність 650 м. Наступний збережений сегмент загальною 

довжиною понад 500 м (з двома переривами) прослідковується від північно-

західної околиці с. Помоклі. Він має різний стан збереження: від ділянок із 

вираженим насипом та ровом до сегментів, що частково зруйновані дорогою. 
Також у згаданому населеному пункті виявлено декілька відрізків із різним 

станом збереження. Здебільшого, вони мають виражений насип, інколи поряд 

прослідковуються рештки рову. Окремі прослідковуються як розпливчасті 

підвищення. Найкраще збережений сегмент розташований на території 

сільського цвинтаря. Він майже на всій протяжності має добре збережений 

насип та рів [5, с. 49].  

Наступний частково збережений відрізок Малого валу розташований за 

1,7 км на південний схід від с. Помоклі [1, с. 36]. Насип у значній мірі 
розорано, подекуди виявлені відносно добре збережені ділянки, що мають 

вигляд невисоких підвищень. Рів відсутній. Упродовж усієї довжини на цій 

частині Малого валу розміщена лісосмуга. Такий вигляд споруда має протягом 

майже 6 км, після чого будь-які її видимі ознаки зникають. 
Також два слабко виражені сегменти (100 м та 140 м) розташовані за 

500 м на південь від дороги до с. Ташань (Т-1031), у межах залісненого яру 
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(ур. Дібровка). Їх насип розсунувся, рів ледь простежується. Ще один відрізок 

Малого валу протяжністю 334 м виявлено за 800 м на захід від с. Натягайлівка. 

Насип сильно розораний, але проглядається на поверхні [1, с. 36].  

Інший добре збережений відрізок валу зафіксовано на території 
Лісового господарства «Білоозерське». Тут він час від часу переривається і на 

різних ділянках характеризується неоднаковим станом збереження. Все ж 

більша частина його сегментів має добре виражений насип та рів. Вал 

простягається лісом близько 2,8 км у південно-західному напрямку, від 
початку насаджень до Білого озера. З іншого боку водойми позиціоновано ще 

одних відрізок низького розпливчастого насипу, що проглядається протягом 

380 м у західному напрямку [1, с. 36].  

На відміну від Малого, Перехресний вал із декількома переривами 
простежується майже на всій протяжності. Насип частково розораний, 

подекуди на нього накладається ґрунтова дорога. Місцями фіксується 

незначне збільшення його висоти. Загалом, вал зберігає зазначені риси 

протягом 2,5 км. Поступово його висота збільшується. На поверхні споруди 
майже на всій протяжності насаджені дерева [1, с. 36–37]. 

Найкращий стан збереження має Великий вал. Він зазнав найменшої 

руйнації, можливо, у зв’язку зі своїми розмірами. Два його сегменти 

загальною довжиною 462 м розташовані у південній околиці с. Строкова. 
Насип дуже розплився, місцями ледь помітний. Неглибокий рів 

прослідковується майже на всій протяжності. Згадані об’єкти розміщуються у 

межах густо засадженої деревами території [1, с. 37].  

Невеликий фрагмент зруйнованого насипу Великого валу довжиною 
близько 75 м розміщений у південній околиці с. Травневе [5, с. 48]. За 270 м на 

південний захід від нього розпочинається сегмент із добре збереженим 

насипом та ровом. Він простежується між селами Травневе та Мала Каратуль: 

від південно-східних околиць с. Травневого до траси Т-1031 – відрізок 
загальною довжиною близько 3 км та від згаданої дороги до с. Мала 

Каратуль – протяжністю 624 км. Два дуже пошкоджені сегменти, які 

проглядаються як незначні підвищення (180 м та 223 м), виявлені в межах 

с. Мала Каратуль [1, с. 35]. 
На лівому березі р. Броварка, у південно-західній околиці згаданого 

села, розпочинається наступний добре збережений відрізок. Він із переривами 

тягнеться у бік затоки Куряче горло (ур. Гать). Сукупна його довжина 3,8 км. 

Виражений сегмент споруди закінчується на схід від дороги з твердим 

покриттям. Західніше від неї вал погано простежується. Хоча тут виявлено два 

відрізки невисокого насипу (86 м та 25 м), біля яких подекуди простежувався 

рів. 

Зауважимо, що значну частину сегментів «змійових» вдалося виявити 
лише під час огляду космо- та аерознімків. Такі відрізки, здебільшого, не 

мають видимих ознак на поверхні. Лише зрідка вони проглядаються як ледь 

помітні зміни рельєфу. Загалом, можна назвати три ділянки, де на значній 

протяжності вдалося виявити ознаки зруйнованих відрізків Малого валу. 
Зокрема, перший розташований на північ від с. Хоцьки та південний захід с. 

Пологи-Чобітьки. Має протяжність – 5,2 км. Лінія валу прослідковується від 
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лісових насаджень, де виявлено закінчення збереженого сегменту Малого валу 

(ур. Валок), до південно-західних околиць с. Пологи-Чобітьки. Поєднання 

даних аеророзвідки та космознімків переконує, що вона не мала переривів. На 

відстані 2 км на північний схід від згаданого населеного пункту 
розпочинається наступна ділянка, у межах якої виявлено прояви споруди. Тут 

лінія валу має переривистий характер. Її сукупна довжина – 4,8 км. Вона 

продовжується через с. Натягайлівка до ур. Дібровка та сполучається із 

збереженими сегментами насипу [1; 3].  
Також ознаки великого (1,7 км) відрізку валу виявлено нами в східній 

околиці с. Помоклі, де відсутні будь-які видимі прояви споруди. Його 

розташування співпало з генеральним напрямком лінії Малого валу. Зокрема, 

південний кінець цього сегменту розташовується неподалік місця, де під час 
розвідок було позиціоновано знівельований насип. Інший його край 

знаходиться в східній частині с. Помоклі, за 300 м від збереженої частини 

валу [1; 3].  

Також під час обстеження космознімків виявлено прояви трьох 
невеликих сегментів. Один (протяжністю 167 м) помічено на супутниковому 

фото центральної частини с. Помоклі. Два сегменти виявлено в с. Строкова. 

Перший розташований у центрі села. Його довжина 176 м. Другий (довжиною 

80 м) – у північно-західній частині [5, с. 49]. 
Зазначимо, що завдяки обстеженню аеро- та космознімків вдалося 

виявити ознаки зруйнованих відрізків «змійових» валів загальною довжиною 

12,6 м. Це дозволило відтворити лінію їх розташування, а також визначити 

початкову протяжність кожної складової: Великий – 13,7 км, Малий – 37,4 км, 
Перехресний – 5,9 км.  

Загалом, серед зафіксованих сегментів переяславських «змійових» 

валів можна виділити декілька типів, що характеризуються різним станом 

збереження. Частина з них має добре видимі ознаки: чітко виражений насип та 
рів. Інша – представлена сегментами з помітним насипом, що має ознаки 

сильної руйнації. Рів у таких випадках не завжди вдається прослідкувати. 

Існують також частини валів, що мають вигляд знівельованих підвищень, біля 

яких лише інколи прослідковується неглибокий рів.  
Як вже зазначалось, найменший відсоток збереження має Малий вал. 

Це, насамперед, пов’язано з його значною протяжністю та порівняно 

невеликою висотою. Зокрема, його лінія проходила через ділянки, що 

зазнавали щорічної оранки, а також потрапили в зону активних меліоративних 

робіт. Найкраще збереженими є ті відрізки, що розташовані в межах 

заліснених ділянок. Стан частин валу, виявлених у населених пунктах, 

залежить від рівня господарчого освоєння території. На місцевості, що не 

зазнала значного антропогенного впливу, насип та рів споруд, як правило, 
гарно прослідковується. Зокрема, це стосується і тих сегментів, на яких 

розміщені поховання останніх двох століть (с. Помоклі). І навпаки, частини, 

що розташовані на присадибних ділянках, повністю зруйновані. 

Зважаючи на значні розміри Великого валу, він майже не постраждав 
від оранки. Хоча між селами Травневе та Строкова його ознаки повністю 

відсутні, що є результатом проведення тут меліоративних робіт. Також лише 
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частково зберігся вал у межах населених пунктів (села Велика Каратуль, 

Травневе та Строкова). Перехресний вал теж зазнав відчутного 

антропогенного впливу. Зокрема, найбільше він зруйнований біля місця 

сполучення з Малим валом. 
Окрім найбільш дієвого антропогенного фактору, «змійові» вали також 

зазнають постійної руйнації внаслідок дії природних чинників. Навіть, ті 

сегменти, що збереглися до сьогодні, втратили свої первинні метричні 

характеристики.  
Загалом, аналізуючи загальний стан збереження переяславських 

«змійових» валів, можемо констатувати, що нині видимі ознаки вони мають 

лише на 52 % своєї довжини. Близько 22 % лінії споруд вдається відстежити 

завдяки космо- та аерознімкам. Ознак іншої частини наразі не виявлено. Такий 
відсоток збереження зумовлює потребу активізації діяльності, спрямованої на 

реалізацію комплексу пам’яткоохоронних заходів щодо цього типу споруд. 
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ABOUT THE PROBLEM OF THE PRESERVATION OF THE 

SERPENT'S WALL OF PEREYASLAV REGION  
The article presents information about the preservation of the serpent's wall 

of Pereyaslav region obtained during recent years' research. The author examines 

the preserved sections of this fortification system and characterizes the features of 

their location and size. Areas where serpent's wall are detected during the survey of 
distance sensing data are also analyzed. 

Keywords: earth embankment, serpent’s wall, configuration, satellite image, 

preservation. 
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КОСТЕЛ СВЯТОГО АНТОНІЯ З ПАДУЇ І СВЯТОГО ЮРІЯ 

МУЧЕНИКА: ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ 

 

 

У статті висвітлена історія побудови, занепаду і відродження 

монастирського комплексу оо. Бернардинів, а також життя та діяльність 
монашої спільноти Збаразького монастиря на фоні політичних, соціальних і 

культурних процесів розвитку міста.  

Ключові слова: пам’ятка, сакральна архітектура, монахи, 

священник, храм, монастир, фундатор, костел. 
 

1627 р. князь Юрій (рис. 2), (Рукопис датований 17.04.1647 р. 

«Lakonikum, novellae provinciae Rusiae...», подаючи відомості про монастир 

Бернардинів, виразно називає князя Юрія Збаразького – фундатором Збаража 

і костелу), запропонував провінціалові Юрію Годзішевському план створення 

осадку Бернардинів у Збаражі, так як вони були капеланами у його війську [13; 

1, с. 5]. Ймовірно, задум князя Юрія втілювали в життя голландець Генріх ван 

Пеен та італієць Андреа дель Аква, котрим приписується будівництво замку і 

міських фортифікацій [9, с. 11]. Оскільки костел будувався одночасно із 

замком (1620–1631 рр.) і був з’єднаний з ним підземним переходом, на що 

вказують історичні джерела та сучасні методи зондування поверхні землі 

(ехолокація), то цілком можливо, що монастирський комплекс будували ті ж 
самі будівничі, що й замок [3, с. 74]. 

Весною 1628 р. поблизу р. Гнізни, біля підніжжя Замкової гори, 

розпочалося будівництво першого мурованого монастирського комплексу. 

Дещо підмоклий ґрунт сприяв будівельникам у закладанні глибоких 
фундаментів під святиню, в підземеллях якої передбачалися крипти для 

покійників. Протягом трьох років було повністю вибудовано підвали та 


