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У статті узагальнено та переосмислено досвід просторової трансформації с. Циблі на Переяславщині в 

минулому та сьогоденні, окреслено перспективи його розвитку в культурному просторі України. Робота спира-

ється на принцип історизму, використано історично-порівняльний та ілюстративний методи. Визначено, що  

в давньоруський час в окресленій місцевості діяло поселенське гніздо з городищем, а з ХХ ст. − експеримента-

льно-показове село з широко інтегрованими урбанізованими елементами. Водночас, неподалік, на околицях м. Пе-

реяслав збереглося традиційне село ХІХ ст. у вигляді першого в Україні музею під відкритим небом. Разом 

наведені локації утворюють унікальний туристичний маршрут, який у разі його впорядкування та популяризації 

дозволить відвідувачам швидко та ґрунтовно ознайомитися із різними формами сільських поселень.   
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The article summarizes and rethinks the experience of spatial transformation the village of Tsybli in the Pereiaslav 

region in the past and present, outlines the prospects for its development in the cultural space of Ukraine. The work is 

based on the principle of historicism, used historical-comparative, illustrative methods. It is determined that in ancient 

Russ time in the outlined area there was a settlement nest with a fortified center, and from the twentieth century experi-

mental demonstration village with widely integrated urban elements. At the same time, not far away, on the outskirts of 
Pereiaslav, a traditional village of the XIX century has been preserved in the form of the first open-air museum in Ukraine. 

Together, these locations form a unique tourist route, which in the case of its organization and promotion will allow 

visitors to quickly and thoroughly get acquainted with the various forms of rural settlements. 
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Створення Канівського водосховища на 
Дніпрі призвело до суттєвих перетворень  

у просторовій організації сільських громад 

українського Придніпров’я. Зокрема, старе 
с. Циблі та кілька інших населених пунктів 

колишнього Переяслав-Хмельницького р-ну 

змушені були переселитися зі своїх місць 

проживання у нове однойменне не традиційне 
поселення (рис. 1). Його побудували в межах 

радянської програми по створенню 

експериментально-показових сіл. Сучасне 
с. Циблі Циблівської СОТР Бориспільського р-ну 

Київської обл. демонструє унікальне поєднання 

радянського новаторського спадку у сфері 
сільського будівництва з досвідом забудови зони 

доприселення гідроенергетичних промислових 

об’єктів. Його вивчення дозволить більш повно 

оцінити можливі шляхи розвитку сільских 
населених пунктів України. 

Особливості трансформації селітебних 

структур у зв’язку із будівництвом великих водо-
сховищ на Дніпрі в загальних рисах викладено в 

дисертаційному дослідженні [13, с. 154–166]. 

Поселенську традицію у районі с. Цибель 

активно вивчали археологи [22, с. 254–267, 
289-290, 299–300; 28, с. 458–459; 24, с. 117–118; 

32 та інші]. У 2007 р. цибельчанин, вчитель 

історії та краєзнавець М. П. Лесик опублікував 
книгу про історію рідного села, яка охоплює 

період від давнини і до сучасності (перевидана в 

2011 р.) [18]. Архітектурно-планувальні та ху-
дожньо-естетичні аспекти в створенні нового 

населеного пункту висвітлені в кількох фахових 

публікаціях [15; 19; 31]. Специфіку перетворення 
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поселенської структури придніпровської Переяс-

лавщини (зокрема, і с. Циблі) з історичного по-

гляду розглянуто в низці статей [8–12; 14]. Проте, 
залишається актуальною проблема історичного 

узагальнення та переосмислення з позиції су-

часних викликів набутого при створенні с. Циблі 

багатого архітектурно-планувального досвіду.  
Джерельна база роботи включає в себе 

люстрацію королівських земель Речі Посполитої 

(1622 р.) [2], матеріали Переяслав-
Хмельницького районного архіву [3; 4; 6], усне 

свідчення респондентки із с. Циблі [16], карту 

Канівського водосховища із позначеннями 
затоплених сіл [17], публікації в міськрайонній 

газеті «Комуністична праця» (з 1990 р. – «Вісник 

Переяславщини») [1; 7; 20; 21; 23; 25–27; 29–30].  

Мета роботи: на позиціях історизму, з 
урахуванням сучасних суспільних тенденцій, 

узагальнити та переосмислити досвід 

просторової трансформації с. Циблі на 
Переяславщині. Завдання: визначити основні 

риси поселенської традиції в районі колишнього 

та сучасного села; розглянути еволюцію 

архітектурно-планувальних норм у процесі 
забудови зони доприселення великих 

водосховищ на Дніпрі; ознайомитися із 

особливостями будівництва експериментально-
показового поселення та його сучасним станом. 

Землі старого та нового с. Циблі 

знаходяться на лівому березі р. Дніпро та мають 
давню поселенську традицію. Вони включають у 

себе частину річкової заплави, останці борової 

тераси у вигляді острівних підвищень чи вкритих 

дюнами окремих масивів, а також – лесову 
терасу, яка на 10-30 м височіє над 

заплавою (рис. 2). Загалом, у зазначеному районі 

В. О. Петрашенко та В. К. Козюба нарахували 
18 різночасових, часто багатошарових пам’яток, 

які містять знахідки від епохи неоліту до часів 

пізнього Середньовіччя. Одна із них затоплена в 
північній частині старого села, на дюнах заплави 

р. Дніпро, вісім – активно розмиваються 

Канівським водосховищем, чотири – не мають 

чітких топографічних прив’язок, п'ять – розорані, 
під лісом або задерновані [22, с. 254–267, 289–

290, 299–300].  

Потужний пласт місцевих матеріалів дає 
археологам підстави вважати, що «підніжжя ле-

сової тераси та прилягаюча до неї частина за-

плави разом із острівними підвищеннями були 

безперервно заселені, починаючи з рубежу н. е. і 
до давньоруського часу включно» [24, с. 117].  

У кінці Х – середині ХІІІ ст. на окресленій тери-

торії зросла густота населення, суттєво розшири-

лася її забудова. Два поселення із борової тераси 
площею близько 12,8 га (Узвіз 2) та 5 га (Церква) 

доповнилися городищем (0,5 га) із селищем (8 га) 

на верхньому краю лесової тераси (Узвіз 1). 

Тобто на ній діяло велике поселенське гніздо, яке 
складалося з городища, посаду та «подолу» з 

узвозами. Воно мало свою пристань у давньому 

рукаві р. Цибля. Йому приписують досить висо-
кий статус, який засвідчують археологічні арте-

факти: енколпіони, монети, підвіска з тризубом, 

численні залишки амфор тощо [24, с. 117–118; 28, 
с. 458-459; 32, с. 138-139]. 

Перша із нині відомих писемна згадка 

с. Циблі міститься у люстрації королівських зе-

мель Речі Посполитої 1622 р. Згідно з нею у Пе-
реяславському старостві нараховувалося 25 сіл та 

хуторів. Один із них називався «Cyble» (Циблі) 

[2, с. 132]. У ХХ ст. кардинальний вплив на посе-
лення справила державна гідроенергетична про-

грама освоєння р. Дніпро. 

У 1927-1976 рр. інженери збудували на го-

ловній річці України шість великих гідроелектро-
станцій (у хронологічному порядку): Дніпрогес 

(1927-1932 рр.), Каховська ГЕС (1951-1955 рр.), 

Кременчуцька ГЕС (1954-1960 рр.), Дніпродзер-
жинська ГЕС (1956-1964 рр.; нині – Середнь-

одніпровська), Київська ГЕС (1960–1965 рр.), 

Канівська ГЕС (1964–1976 рр.). Їх водосховища 
затопили близько 700 тис. га земель. Майже 

300 тис. осіб змушені були переселитися на нові 

місця проживання. Близько 500 прибережних 

населених пунктів повністю або частково дове-
лося перенести із зони затоплення, підтоплення 

та берегообвалення водоймищ. Суттєвої транс-

формації зазнала придніпровська сільська посе-
ленська структура.  

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. чиновники 

Російської імперії та Радянського Союзу практи-
кували боротьбу із далекоземеллям у сільськогос-

подарському землекористуванні. Тому 

землевпорядники намагалися по можливості  

розукрупнювати великі сільські поселення на 
менші, які мали в середньому 40 дворів із 14–

15 десятинами на господарство. При будівництві 

Дніпрогесу, у зв’язку із наведеною вище загаль-
нодержавною політикою «наближення селян до 

земельного наділу», села із чаші його водосхо-

вища часто також розселяли на два, три, чотири 

хутори кожне [13, с. 156–160].  
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У другій половині ХХ ст. державні управ-
лінці в аграрному секторі працювали над проти-

лежним за змістом соціальним курсом – 

«наближення села до міста». Він полягав у 
ліквідації хуторів, укрупненні сільських населе-

них пунктів та уведення до їх побуту урбанізова-

них елементів (так звані «агроміста»). Наведена 
тенденція позначилася і на соціальному аспекті 

гідробудівництва. Хутори та деякі села із чаш во-

досховищ виселялися повністю, але більшість – 

частково (кілька дворів або вулиць). В. Д. Мо-
равський виділяв у зоні прибережного доприсе-

лення 3 типи поселень для переселенців: 

повністю нові; колишні, але із частково винесе-
ною на вільні землі новою забудовою; новобу-

дови в межах інших сіл. Загалом чисельність 

сільських населених пунктів на узбережжі 
р. Дніпро знизилася на 58% (221 замість 527). 

Їхнє населення збільшилося від 100-1500 осіб до 

1500-6000 осіб. Площа присадибних ділянок у 

них зменшилася від 0,6-0,7 га (1950-ті рр.) до 
0,08-0,12 га (1960-1970-ті рр.). Проектанти посту-

пово відмовилися від планування довгих вулиць 

вздовж узбережжя водосховищ та розосере-
дження культурно-побутових закладів серед жит-

лового фонду. Натомість, вони робили акцент на 

компактність та чітке виділення суспільно-куль-

турного центру новобудов із врахуванням місце-
вих особливостей рельєфу. Із 1960-их рр. у 

новозбудованих та реконструйованих селах 

будівельники здійснювали 2- та 3-поверхову жит-
лову забудову [13, с. 160-161].  

Постанова Ради Міністрів УРСР від 

12 серпня 1963 року № 929 «Про заходи  
по переселенню населення і перенесенню на нові 

місця будівель і споруд у зв’язку з будівництвом 

Канівської гідроелектростанції» започаткувала 

підготовку визначених проектантами територій 
та їх населених пунктів до затоплення водами 

Канівського водосховища. Зокрема, у зону 

впливу штучної водойми потрапили 
придніпровські землі колишнього Переяслав-

Хмельницького р-ну Київської обл. 

(1923-1943 рр. - Переяславський, 1943- 
2020 рр. - Переяслав-Хмельницький, з 2020 р. – 

укрупнений Бориспільський). У 1960-их рр. він 

розміщувався на обох берегах Дніпра. У ньому,  

за уточненими автором підрахунками 
М. Гончаренка [7] та зібраними відомостями 

М. Корінного [5, с. 140, 142], інженери планували 

повністю виселити на нові місця біля 10 значних 
населених пунктів, частково перемістити біля 

4 поселень. Їх адміністративно-демографічний та 
господарський стан наведено нижче. 

За даними економічної характеристики 

району на 1965 рік до нього входило 45 сіл, 
14 хуторів та радгосп «15-річчя Жовтня», у яких 

проживало 61 847 осіб (без врахування 

районного центру – м. Переяслав-
Хмельницького). Населені пункти, які планували 

переселити в зв’язку зі створенням Канівського 

водосховища належали до 5 придніпровських 

сільських рад. Повного виселення зазнали 
2 поселення єдиної в районі правобережної 

Григорівської сільської ради (колгосп «Шлях 

Леніна»; пізніше – радгосп «Григорівський»): 
село Зарубинці (552 особи) та хутір Монастирок 

(172 особи). Її населені пункти здебільшого 

знаходилися на високих пагорбах. Іще 8 сіл 
цілком перемістили на нові місця із низинних 

лівобережних сільських рад. В’юнищанської 

(колгосп ім. Шевченка) – В’юнище (988 осіб), 

Циблі (1283 особи) та Козинці (465 осіб). 
Хоцьківської (колгосп «Комунар») – Комарівка 

(1046 осіб), Городище (556 осіб), Борок. 

Дівичківської (радгосп «Дніпро») – Підсінне 
(775 осіб). Трубайлівської (радгосп 

«Переяславський») – Андруші (1027 осіб). 

Загальна чисельність їхніх мешканців на 1965 р. 

становила близько 7 тис. осіб. Крім того, 
часткового переселення зазнали на правому 

березі села Григорівка (1456 осіб), Трахтемирів 

(454 особи) та Лукавиця (213 осіб). На лівому – 
село Трубайлівка (987 осіб) [6, арк. 3-4].  

Органи влади підготували для переселенців 

нові місця проживання у межах району. 
Забудовники додатково розширили с. Дівички та 

с. Хоцьки, які розміщуються неподалік 

Канівського водосховища. Також вони створили 

2 нові населені пункти. На західній околиці 
м. Переяслав - соціалістичне село Андруші 

(нові), яке в 1970–1972 рр. чиновники приєднали 

до складу міста. Неподалік старого с. Циблі – 
нове однойменне село.  

У нове с. Циблі із зони затоплення Канівсь-

кого водосховища в основному переселялися жи-
телі із семи сіл: старі Циблі, В’юнище, Козинці, 

Городище, Комарівка, Зарубенці і Лукавиця [18, 

с. 113] (рис. 1). Чиновники включили його  

до радянської програми з будівництва 
експериментально-показових сіл. Загалом до неї 

увійшов 41 населений пункт, 4 із них нині 

знаходяться у Київській області (Кодаки, Калита, 
Трушки, Циблі). Головна відмінність с. Циблі від 
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подібних виставкових поселень республіки поля-

гала в спорудженні поселення на повністю віль-
ній від забудови території, перевірці різних типів 

житла та організації садиб у цих умовах. Інші 

села зазнали реконструкції в межах старої забу-
дови або на лише частково вільних землях [15, 

с. 4-5].  

Проект села замовили Управління 
капітального будівництва виконкому Київської 

обласної ради народних депутатів трудящих та 

колгосп ім. Т. Г. Шевченка. З 1964 р. його виго-

товленням займалися Укрндіпросільгосп та 
Укрндінпроцивільсільбуд Держбуду УРСР [15, 

с. 4]. У 1967 р. районна влада відвела 525,7 га зе-

мель колгоспу ім. Шевченка під забудову села [4, 
арк. 32–35]. Проектанти пропонували виділяти 

під одну присадибну ділянку 0,08 га земель. 

Проте, загальні збори колгоспників вирішили 

збільшити її площу до 0,12 га, а також додатково 
виділити по 0,19-0,20 га на господарство за 

межами села в єдиному масиві городів [15, с. 8]. 

У 1967-1974 рр. трест Укррадгоспспецбуд 
разом із підрозділами виробничого об’єднання 

Київсільбуд, ПМК-13 (Бориспіль) і ПМК-14 (Пе-

реяслав-Хмельницький), побудували село (ос-
новні роботи завершені в 1972 р.). Його 

кошторисна вартість не перевищила планової і 

становила близько 14 млн. крб. [15, с. 7].  

Весною 1967 р., у рік 50-літнього ювілею 

радянської влади, будівельники заклали перший 
камінь у спорудження нового села [29]. У першу 

чергу була забудована головна (в’їзна) вулиця, 

два жилих квартали, що прилягають до неї, а та-
кож громадський центр [15, с. 7]. 9 лютого 

1968 р. Переяслав-Хмельницький районний 

комітет комуністичної партії України та викон-
ком районної ради депутатів трудящих прийняли 

спільну постанову «Про хід будівництва експери-

ментально-показового села Циблі». У ній управ-

лінці відмітили, що «будівництво села Циблі 
ведеться повільно. Якість робіт низька, архітек-

турний вигляд житлових будинків, що буду-

ються, не відповідають сучасним вимогам. На 
будівництві села недостатньо робочої сили. Неза-

довільні культурно-побутові умови для робіт-

ників. Якість блюд в столовій низька і 

одноманітна» [3, арк. 87]. Відповідно вони зо-
бов’язали посадових осіб району на регулярній 

основі забезпечити харчування будівельників, 

показ концертів та кінофільмів у новому с. Циблі, 
протягом лютого-березня направити до нього не 

менше 200 робітників. Місцева газета «Ко-

муністична праця» отримала завдання система-
тично висвітлювати на своїх сторінках хід 

будівництва нового села, яке відносилося до ком-

сомольських будов [3, арк. 87].  

Рис. 1. Сучасне с. Циблі та старі села, які переселялися до нього: колишні Циблі, Козинці, 

В’юнище, Городище, Зарубинці, Лукавиця (Комарівка не потрапила на карту, розміщена 

нижче по течії р. Дніпро) [17]. 
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Уже в липні 1968 р. у районному періодич-
ному виданні опубліковані стислі замітки про 

с. Циблі (нові), у яких відображено реакцію на 

наведену вище критику. Журналісти написали 

про прибуття на будівництво за комсомольсь-
кими путівками студентів-робітників із Лейп-

цігського та Київського університетів, 

спорудження перших 50 житлових будинків та 
нової їдальні на 150 місць із широким вибором 

страв та напоїв [30]. У подальшому кореспон-

денти газети також активно висвітлювали труд-
нощі та досягнення на шляху становлення нового 

поселення [11, с. 144].  

Восени 1969 р. уже був готовий центр села 

із середньою школою, будинком культури, торго-
вим та адміністративним осередками. З 1 вересня 

у новій школі розпочалося навчання [18, с. 110]. 

Її учні першими справили новосілля у новому 
с. Циблі. У квітні 1970 р. на вул. Парковій, 3-й 

Бульварній, 2-й Повздовжній та Центральній у 

нові будинки поселилися перші кілька десятків 

сімей селян із колгоспу ім. Шевченка (родини 
М. П. Лесика, П. Ф. Вовкуна, П. М. Огієнка та 

ін.) [20].  

Звичайно, велике будівництво не 
обійшлося без проблем. Як зазначав у середині 

грудня 1970 р. М. Назаренко, його темпи були  

занадто повільними. Будівельники пояснювали 
затримку робіт нестачею спеціалістів. Адже, 

якщо для ПМК (пересувної механізованої ко-
лони) потрібно було 400-500 робітників, то по 

факту їх було всього лише близько 200. До того ж 

вони часто мали низьку кваліфікацію, що погір-
шувало якість їх праці. Через це приймальні 

комісії оглядали один і той же об’єкт по декілька 

разів, доки не будуть ліквідовані знайдені недо-
робки.  

Також болюче питання полягало у відсут-

ності або недостатній якості технічної і кошто-

рисної документації на споруди. Вона часто була 
«сирою» з безліччю недоліків. Наприклад, робіт-

ники спорудили і здали в експлуатацію тваринни-

цьке містечко (три корівники, телятник, 
свинарник, зерносховище, склад мінеральних до-

брив), але в їх проєкті інженери не передбачили 

каналізацію та опалення для приміщень. Тому 
господарські об’єкти довелося переробляти, а 

колгоспники змушені були в 1969 р. зберігати 

зерно під снігом. У деяких житлових будинках 

водяний бак системи опалення, який потрібно 
періодично поповнювати водою, за проєктом роз-

міщувався на горищі, але в документації не пе-

редбачили як добиратися до нього. Тому 
будівельники на свій розсуд робили спеціальний 

лаз для цього [21].  

15 листопада 1971 р. виконавчий комітет 

Переяслав-Хмельницької районної ради депу-
татів трудящих відзначив, що правління колгоспу 

ім. Шевченка, дирекції радгоспу «Григорівсь-

кий» та радгосп-заводу не встигли вчасно пе-
ремістити із зони затоплення Канівського 

водосховища виробничі приміщення. Окремі гро-

мадяни с. Циблі (нові) зволікають із заселенням 
своїх будинків. Відповідно, управлінці зо-

бов’язали сільських керівників припинити про-

даж готових будинків непереселенцям, 

завершити переселення людей та перенесення ви-
робничих приміщень [23].  

Не дивлячись на всі проблеми та труднощі, 

у 1972 р. будівництво села було загалом завер-
шене. У тому ж році воно стало одним із 153 пе-

реможців Всесоюзного огляду-конкурсу на 

кращу забудову і благоустрій сіл з нагороджен-
ням Дипломом ВДНГ СРСР І ступеня. У 1980 р. 

трудові колективи, які проєктували та споруд-

жували село Циблі, одержали до Дня будівель-

ника премію Ради Міністрів СРСР за розробку 
найвидатніших проєктів і зведення за цими 

проєктами підприємств, будинків і споруд. Зо-

крема, її вручили архітекторам (В. С. Бойко, 
Н. П. Волошина, І. Ф. Дячук), інженерам 

Рис. 2. Давньоруські пам’ятки поблизу с. Циблі: 1 – 

Церква (поселення); 2 – Узвіз 1 (городище з  

посадом); 3 – Узвіз 2 (поселення); 4 – Горчаків гай  

(курганний могильник); 5 – Біле Озеро 1 [24, с. 118] 
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(Л. Т. Анастасьев, Т. І. Кутова, І. П. Смирнов, 
О. Ф. Ткаченко, Е. Й. Шилов), голові колгоспу 

Ім. Шевченка (В. І. Кролевець), голові виконкому 

Циблівської сільради (І. С. Ткаченко) [15, с. 3-4; 
25-26].  

Планувальна структура поселення базована 

на суворому функціональному зонуванні тери-
торії (рис. 3). Її вирішено за компактною схемою 

з чітко вираженою прямокутно-квартальною си-

стемою забудови. Сельбищну зону організовано 

у вигляді великих жилих утворень, розділених 
в’їзною вулицею-бульваром, що йде від авто-

магістралі до громадського центру. Головна ву-

лиця села прокладена з північного заходу на 
південний схід і зв’язує громадський центр, сель-

бищну зону з виробничою. До неї приєднується 

розгалужена мережа вулиць, що розділяють сади-
бну забудову на невеликі квартали. Жила забу-

дова складається з кількох мікрорайонів. На 

перетині в’їзної і головної вулиць розташований 

громадський центр. З боку паркової зони роз-
міщені чотириповерхові секційні жилі будинки. 

У південно-західній частині села знаходиться 

зона відпочинку з парком, що переходить у луго-
парк на узбережжі водосховища, далі в лісопарк і 

лісовий масив. Виробнича зона розташована в 

південно-східній частині населеного пункту. 

Жила забудова і ферма великої рогатої худоби на 
2000 голів розділяються санітарно-захисною зо-

ною. До північно-східної границі села прилягає 

дорога республіканського значення [15, с. 10]. 
У 1980-их рр. в адміністративному блоці 

знаходилися правління колгоспу із залом на 

100 місць, виконком сільради народних  
депутатів, відділення зв’язку, ощадкаса, радіову-

зол, торгівельний центр (продовольчий магазин, 

магазин промтоварів на 8 робочих місць, кафе-
їдальня на 60 місць, комбінат побутового обслу-

говування на 10 робочих місць, готель на 

12 місць). Будинок культури мав зал на 580 місць, 
приміщення для роботи гуртків і дитячої музич-

ної школи, бібліотеку з читальним та спортивним 

залами, музей історії села [15, с. 11]. Також у селі 

побудована школа на 560 учнів, 2 дитячі ясла-
садки на 140 місць кожний, медична амбулаторія 

на 50 відвідувань за зміну, аптека, лазня з праль-

нею, пожежне депо на дві автомашини тощо [15, 
с. 17]. 

Естетичне оформлення поселення 

здійснювалося у рамках художнього експери-
менту Київського інституту теорії, історії і пер-

спективних проблем радянської архітектури при 

Держбуді СРСР. Експериментально-показові 

села будуються на основі типових проектів, а 
тому перед проектантами та робітниками стояло 

завдання подолати монотонність повторів у забу-

дові, надати їй індивідуальності та оригіналь-
ності. Для цього широко використовувався 

потенціал декоративного мистецтва. Архітектор 

П. Н. Чаговець прикрасив жилі будинки на ву-

лицях Леніна, Садового, Піонерській, Шевченка і 
Вишневій поліхромними керамічними мо-

заїчними композиціями на тлі білої штукатурки 

(вставки між вікнами, обрамлення сходів, орна-
ментальні акценти на площині стін). Їх тематика 

представлена зображеннями елементів побуту, 

Рис. 3. Генеральний план с. Циблі [19, с. 27] 
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птахів, тварин, квітів тощо [31, с. 97-98; 15, 
с. 22-23; 19, с. 29].  

Н. В. Федорець загалом вважає проведений 

мистецький експеримент вдалим. Також вона 
наводить деякі пропозиції, які можуть посилити 

художній ефект в оздобленні сіл країни. Напри-

клад, доцільно до роботи професійного архітек-
тора залучати фахівця-художника, частіше 

використовувати творчі напрацювання народних 

майстрів. Варто об’єднати в єдині сюжетні лінії 

тематику розрізнених творів монументально-де-
коративного мистецтва, доповнити її мотивами 

домашнього затишку, сімейного щастя, праці, 

любові до рідного села, його історії і народних 
традицій тощо. Слід прикрашати не лише житло-

вий фонд, а й громадські споруди. Озеленення са-

диб має проводитися з урахуванням доступності 
для огляду мозаїчних вставок, утворюючи єдину 

дендролого-архітектурно-декоративну компо-

зицію. Адже насаджені дерева, кущі, виноградні 

лози із часом закрили собою вид на мозаїчні 
панно [31, с. 97–100].  

Нове с. Циблі також залишило свій слід і в 

культурному просторі країни. У 1972 р. кіно-
студія ім. Довженка зняла в ньому російськомов-

ний художній фільм «Доверие» (режисер 

М. Ільїнський) про дбайливе використання землі 

та проблеми села. У 1970-1980-их рр. воно вхо-
дило в екскурсійний маршрут по Київщині. Його 

відвідували туристи з інших областей і республік, 

а також гості із зарубіжних країн [15, с. 30]. Зо-
крема, колишня секретарка циблівської сільської 

ради С. Ф. Сорокова згадувала про приїзд кубин-

ської та болгарської делегацій. Кубинці на шляху 
до с. Циблі заїхали до переяславського скансену 

[16, 226 хв. 55 с. – 238 хв. 30 с.].  

Справа в тому, що спорудження Канівсь-

кого гідровузла (1964–1976 рр.) збіглося у часі із 
створенням першого в Україні музею просто неба 

(1964–1971 рр.) на околицях м. Переяслав-

Хмельницького. Музейні працівники перевезли 
до нього близько 38 автентичних сільських спо-

руд із чаші Канівського водоймища: сіл Переяс-

лавщини (Андруші, В’юнище, Городище, 
Козинці, Циблі) та с. Рудяки Бориспільського р-

ну Київської обл. А саме: 2 церкви, 1 церковну 

сторожку, 10 хат, 2 громадські будівлі та 23 при-

садибні споруди (погреби, сажки, комори, клуні 
та повітки) [10, с. 115; 8, с. 328].  

У 2017 р. громадська ініціатива «Корінь 

нації» та громадська організація «Старий  
 

Дніпро» розпочали роботу по популяризації 
дніпровської тераси біля с. Циблі, з якої відкри-

вається широка панорама затоплених Канівським 

водосховищем земель Переяславщини. Зокрема, з 
підвищення добре видно і руїни Іллінсько-Ки-

рилівської церкви старого затопленого села [1, 

с. 14]. У лютому 2021 р. кіномитці знімали на за-
лишках поруйнованого храму фільм «Дім за 

склом» режисера Т. Дроня («Остап», «Чорно-

гора», «Dzidzio. Перший раз», «Із зав’язаними 

очима»). Продовження зйомок заплановано в сер-
пні 2021 р. Креативна продюсерка кінокартини 

В. Сочівець високо оцінила естетику краєвиду з 

наведеного вище панорамного майданчику, який 
підходить для знімання фільмів, музичних кліпів, 

рекламних роликів [27, с. 19]. 

Таким чином, на заплавних, борових та ле-
сових землях колишнього і нинішнього с. Циблі 

археологи реконструювали безперервну тра-

дицію проживання людей від початку нашої ери і 

до давньоруського часу включно. У кінці Х– се-
редині ХІІІ ст. на зазначеній території діяло  

велике поселенське гніздо із городищем, трьома 

селищами, пристанню. З 1622 р. у писемних дже-
релах згадується населений пункт «Cyble», який 

співзвучний сучасній назві «Циблі».  

У ХХ ст. 6 великих водосховищ на Дніпрі 

затопили близько 700 тис. га земель, спричинили 
переселення майже 300 тис. осіб, повне або част-

кове перенесення біля 500 прибережних населе-

них пунктів. У першій половині ХХ ст. у державі 
діяла політика «наближення селянина до земель-

ного наділу». Тому під час створення Дніпрогесу 

поселення із чаші його водосховища розселювали 
на два, три, чотири хутори кожне. У другій поло-

вині ХХ ст. чиновники практикували в аграрній 

сфері протилежний курс – «наближення села до 

міста». Тому поселення із зони впливу штучних 
водоймищ зселяли в укрупнені населені пункти 

3 типів: нова забудова у межах старих сіл; част-

ково винесена на вільні землі забудова у ко-
лишніх селах; повністю нові села. Впродовж 

1950-1970-их рр. у них поступово зростає кіль-

кість та густота населення, зменшуються розміри 
присадибних ділянок, збільшується компактність 

житлового та громадського фонду, уводяться у 

практику житлобудівництва 2- та 3-поверхові 

споруди.  
Наведені вище тенденції набули певної  

завершеної форми в експериментально-показо-

вому с. Циблі, яке створювалося на берегах  
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хронологічно останньої ступені каскаду водосхо-

вищ на Дніпрі – Канівського водоймища. При 

будівництві поселення інженерам та робітникам 
довелося подолати багато труднощів. Але зага-

лом експеримент у середовищі фахівців вважався 

вдалим. Він був відмічений високими держав-

ними нагородами, а його результати в натурі де-
монструвалися чисельним внутрішньосоюзним 

та зарубіжним делегаціям. На сучасному етапі 

культурні діячі та громадські активісти намага-
ються підвищити туристичну привабливість 

с. Цибель.  

Отже, впродовж віків у просторовій ор-
ганізації традиційних сільських населених 

пунктів на території колишнього та нинішнього 

с. Циблі спостерігалися суттєві зміни. У давньо-

руський час в окресленій місцевості діяло посе-
ленське гніздо із городищем, а з 

ХХ ст. - експериментально-показове село із ши-

роко інтегрованими урбанізованими елементами. 
Водночас, неподалік, на околицях м. Переяслав 

збереглося традиційне село ХІХ ст. у вигляді пер-

шого в Україні музею під відкритим небом. Разом 

наведені локації утворюють унікальний тури-
стичний маршрут, який у разі його впорядку-

вання та популяризації дозволить відвідувачам 

швидко та ґрунтовно ознайомитися із різними 

формами сільських поселень.  
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