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відвалі траншеї після сильного дощу виявле-
но монету-підвіску і наконечник стріли (ри-
сунок: 3, 5).

Монета-підвіска з трьома наскрізними от-
ворами виготовлена з куфічного дирхему (ри-
сунок: 3). Держава Саманідів, Ахмад ібн Ісмаіл 
(907—914 рр.). Монетний двір і рік невідомі, 
оскільки відомості про них були обрізані, але 
найбільш вірогідно, що це — аш-Шаш, період 
296—301 рр. хіджри (908/09—913/14 рр.) 1 Її 
розміри 1,4 × 1,4 см. Виготовлена з білого ме-
талу, ймовірно, срібла.

Під час робіт 2019 р. також проведено об-
стеження території, прилеглої до Музею 
народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини. тут за 39 м на північний 
схід від центрального входу до Музею народ-
ної архітектури та побуту Середньої Над-
дніпрянщини і за 51 м на схід від павільйону 
«Добронічівська стоянка» у схилі яру, який 
руйнується талими водами, виявлено і до-
сліджено поховання.

Поховання 1 (заг. № 2). Знаходилось на гли-
бині 67 см від сучасної денної поверхні. ті-
лопокладення орієнтоване головою на пів-
нічний захід, кістки рук покладені на живіт. 
Простежено деревний тлін від поховальної 
конструкції. Під час розчистки виявлено 
металеві цвяхи. Під потиличною частиною 
черепа було скроневе металеве кільце (ри-
сунок: 4). його розміри 1,4 × 1,5 см. товщина 
дроту — 1 мм. Кінці незамкнені, розведені у 
сторони. Виготовлене з металу білого кольо-
ру, ймовірно, срібло.

також було здійснено обстеження схилу 
правого корінного високого берега р. трубіж 
від Музею народної архітектури та побуту 
Середньої Наддніпрянщини до пониження 
цієї само тераси у межах кутка Підварки. За 

1. Визначення Д. М. янов, м. н. с. сектору нумізма-
тики і торевтики одеського археологічного музею 
НАН України.

1,2 км на північний захід від Музею і 86 м на 
південний захід від магазину «Абрикос», у 
яру порослому кущами і деревами, виявлено 
стегнові кістки від поховання. ймовірно, це 
поховання синхронне ґрунтовому могиль-
нику давньоруського часу, дослідженому у 
попередні роки, оскільки ніхто з місцевих 
жителів не пам’ятає про існування тут кла-
довища.

Крім цього, за 420 м на північ від Музею 
народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини і 62 м на схід від меліо-
ративного каналу поряд з давнім руслом 
р. трубіж під час просівання кротовин вда-
лось виявити металеву підвіску (рисунок: 1). 
Її розміри: висота — 4,8 см, ширина — 4 см, 
діаметр вушка — 6 мм. Із лицевої сторони 
у профіль зображено крокуючого вправо 
птаха. його ліве крило опущене до низу, а 
праве — підняте вгору. розміри птаха — 3 × 
3 см. Навколо нього подвійне коло, що імітує 
зернь. Між колами по бокам і знизу — пот-
рійні короткі лінії віялом. Виготовлено ар-
тефакт із свинцево-олов’янистого сплаву. За 
формою і стилем підвіска імітувала прикра-
су — барму.

ще один цікавий артефакт давньоруської 
доби під час проведення охоронно-рятівних 
досліджень передав місцевий житель. це по-
ловинка підвісного замка у вигляді коня (ри-
сунок: 2). цей предмет розміром 4,5 × 3,7 см 
і від 0,3 до 0,6 мм завтовшки було знайдено 
у Переяславі, на сезонному городі між вул. 
літописна і р. Альта. Частина голови коня 
втрачена. На шиї міститься стилізоване зоб-
раження гриви. Перед передньою кінцівкою, 
на тулубі, зображено князівський двозуб — 
тамгу (рисунок: 2а), який використовував-
ся Всеволодом Юрієвичем (1154—1212 рр.). 
Місце розташування знаку, ймовірно, вказує 
на спосіб таврування коней у князівських та-
бунах, про які неодноразово згадувалося у 
літописах.

експедиція Національного історико-ет-
нографічного заповідника «Переяслав» 
здійснила розвідки в басейні лівого берега 
р. Карань у межах Дівичківської отГ Пере-
яслав-хмельницького р-ну Київської обл. 
Значну увагу приділено дюнним підвищен-

ням, що знаходяться у заплаві річки. обсте-
жено територію, упродовж більше 10 км, між 
селами Ковалин і Стовп’яги. Метою розвідок 
було виявлення нових пам’яток, обстеження 
вже відомих об’єктів культурної спадщини 
даного регіону.

Д. Тетеря, О. Прядко, О. Павлик, Г. Бузян, В. Білоусько 

роЗВіДКи нА території переяслАВщини 
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Серед матеріалів розвідки на увагу заслу-
говують результати, отримані на території 
поселення трипільської культури, розташо-
ваному поблизу с. Веселе Переяслав-хмель-
ницького р-ну Київської обл. Воно знахо-
диться на північно-західній околиці цього 
населеного пункту. Пам’ятку відкрито екс-
педицією Заповідника у 1992 р., за кераміч-
ним комплексом вона датується етапом СІ.

Необхідність проведення тут досліджень 
обумовлено руйнуванням пам’ятки антро-
погенним і природними чинниками. Зок-
рема, у закритому кар’єрі, що межує з сели-
щем, продовжують несанкціоновану вибірку 
глини, а край його активно руйнують яри, 
утворені талими і дощовими водами. У од-
ному з таких ярів, глибина якого становить 
22—25 м, виявлено епіфіз трубчастої кістки 
мамонта (Mammuthus prim.). розміри знахід-
ки — 15 × 13 см, маса — 1,45 кг.

Під час розвідки проведеної на трипільсь-
кому селищі виявлено чотири господарські 
ями, дві з яких досліджено повністю, ще 
дві — зафіксовані у профілі стінки кар’єру.

Яма 1. Фіксувалась у стінці кар’єру, час-
тково обвалилась (близько 1/2 частини). У 
плані мала округлу форму, діаметром близь-
ко 2,1 м. Стінки ями прямовисні, дно рівне 
із незначним заокругленням країв. Глибина 
ями від сучасної поверхні — 1,3 м. Заглибле-
на у материковий лес на 0,7 м. Під час виб-
ірки суглинкового заповнення ями виявле-
но такі знахідки: уламки глиняного посуду 
(кухонний і столовий), фрагменти глиняної 
обмазки, мушлі Unio, кістки тварин і череп 
кози.

Яма 2. Знаходилась за 5 м на північний схід 
від ями 1. Її виявлено під час горизонтальної 
зачистки, здійсненої на площі 4 × 6 м, де не-
санкціоновано знято бульдозером верхній 
шар ґрунту на глибину до 0,4—0,5 м. Кон-
тури ями фіксувались із глибини 0,15 м. У 
плані, як і перша, вона мала округлу форму 
діаметром близько 1,5 м. Стінки ями прямо-
висні, дно рівне із незначним заокругленням 
країв. Глибина від сучасної поверхні (зачис-
тки) становить 1,3 м, заглиблена у матери-
ковий лес на 0,6 м. Заповнення ями складав 
сірий суглинок з прошарками глини і піс-
ку. Під час вибірки заповнення ями вияв-
лено уламки глиняного посуду (кухонний 
і столовий), мушлі Unio, кістки тварин (ще-
лепи бика), вкраплення деревного вугілля. 
Знахідки концентрувались у верхній частині 
на глибину близько 0,8 м, нижче йшло ґрун-
тове заповнення.

Яма 3. Виявлена у стінці кар’єру. Під час 
зачистки встановлено, що її глибина від су-
часної поверхні становить 1 м, ширина у 
профілі стінки кар’єру — 2 м. Вона заглиб-
лена у материковий лес на 0,5 м. Заповнен-

ня складав темно-сірий суглинок. У ньому 
виявлено уламки ліпної кераміки, мушель і 
обмазки.

Яма 4. як і попередня, зафіксована у стінці 
кар’єру. Її глибина від сучасної поверхні — 
1 м, а ширина у профілі стінки кар’єру — 
2,1 м. У заповненні знайдено уламки ліпної 
кераміки.

На особливу увагу заслуговує виявлений і 
досліджений на поселенні Веселе гончарний 
горн трипільського часу. це перша подібна 
знахідка такого об’єкта на пам’ятках Дніп-
ровського лівобережжя.

Гончарний горн зафіксовано у профілі пів-
нічно-східної стінки кар’єру. Частина його 
обвалилась, досліджено 1/6 частину археоло-
гічного об’єкта. Горн розміщувався у котло-
вані, заглибленому в материкову частину на 
1,3 м, глибина від сучасної поверхні — 1,9 м. 
У плані він мав округлу форму діаметром 
2,1 м. Стінки горна складені із глиняної маси 
з домішками рослинних решток і уламків ке-
раміки. Їх товщина становить 0,3 м. основа 
горна, якою є прошарок ґрунту (суглинок 
сірого кольору) потужністю 8—10 см, знахо-
дилась на глибині 1,9 м від сучасної поверхні. 
Горн конструктивно складається з двох ка-
мер: топочної і випалювальної. топочна ка-
мера має два канали, розділені перегородкою 
(«козлом») 0,6 м завширшки. Ширина каналів 
0,5 м, висота — 0,6 м. Платформа-перегородка 
між камерами не збереглася. Під час дослід-
ження об’єкта у заповненні виявлено уламки 
глиняного посуду, одну майже цілу посуди-
ну і чотири фрагменти глиняних статуеток 
(рисунок: 2—5), мушлі Unio, кістки тварин, 
фрагменти глиняної обмазки. Всі знахідки 
знаходились у шарі попелу і мали сліди пере-
бування у вогні. Після руйнації горну заглиб-
лення, де він розміщувався, очевидно, вико-
ристовувалось під господарську яму.

розвідкою уточнено й розміри поселення 
Веселе, які становлять 300 × 450 м. У процесі 
обстеження площі поселення на поверхні 
зібрано уламки кухонної і столової керамі-
ки, а також фрагмент глиняної статуетки з 
мальованим орнаментом (рисунок: 1).

Під час археологічних робіт обстеже-
но й інші пам’ятки, відомі з попередніх 
досліджень. Зокрема, на східній околиці 
с. Стовп’яги в ур. лип’є, що займає підви-
щення на схід від околиці даного населеного 
пункту. На його території, що розорюється 
під сільськогосподарські угіддя, знайдено 
уламки ліпної кераміки і пряслице ранньо-
залізного часу (підгірцівський тип), ще один 
пункт із подібними знахідками обстежено 
на дюнному підвищенні, що розміщується 
на південний схід від с. Ковалин. тут також 
виявлено матеріали хІІІ—хІV ст., що було 
невідомо раніше.
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розвідками відкрито декілька нових 
пам’яток. На схід і південний схід від с. Ді-
вички, у заплаві лівого берега р. Карань, на 
дюнних підвищеннях виявлено два багато-
шарові поселення. розміри першого станов-
лять близько 700 × 200 м. його територія розо-
рюється, західна частина руйнується кар’єром 
для вибірки ґрунту. На поверхні знайдено ма-
теріали епохи бронзи, ранньозалізного віку і 
черняхівської культури. останні концентру-
ються у північній частині пам’ятки вздовж 
каналу на площі 80—100 м завширшки. Інша 
пам’ятка також займає дюнне підвищення у 
заплаві р. Карань. Її розміри становлять близь-

ко 600 × 60—100 м. територія розорюється, на 
ній у процесі обстеження виявлено уламки 
ліпної кераміки ранньозалізного часу (під-
гірцівський тип), уламки гончарної кераміки 
черняхівської культури і козацької доби.

таким чином, проведеними досліджен-
нями виявлено та вивчено важливі об’єкти 
і знахідки, пов’язані з ранніми землеробами 
на Переяславському лівобережжі. Відкриті 
нові пам’ятки доповнюють археологічну 
карту цього регіону. отримані результати 
підтверджують необхідність продовження 
тут археологічних робіт і проведення заходів 
із збереження пам’яток.

Восени 2019 р. авторами проведені розвід-
ки нижньої течії р. тетерів у межах Іванківсь-
кого р-ну Київської обл. Їх мета — уточнення 
розташування відкритих у хх ст. пам’яток і 
пошук нових. обстеження проводились біля 
сіл Зорин, Фрузинівка, оране, Прибірськ, 
Воропаївка. Всього оглянуто 16 пам’яток, 12 
з яких виявлено вперше.

Біля с. оране у заплаві правого берега те-
терева в ур. Борок локалізовано поселення 
оране 4, відоме за знахідками речей давнь-
оруського часу (пряслице, вістря стріли) ще 
з кінця 1960-х рр. Поселення займає терасу 
біля підніжжя високої дюнної гряди, вкритої 
лісом. розмір пам’ятки — 150 × 25 м. На за-
дернованій поверхні і піщаних видувах знай-
дено кераміку хІІ—хІІІ ст., уламок жорна, а 
також ліпну кераміку доби бронзи—ранньо-
залізного часу і незначну кількість кераміки 
ранньомодерного часу (рисунок: 5, 6).

Поселення оране 5 розташоване на краю 
дюнного підвищення. його приблизні роз-
міри — 73 × 30 м. На поверхні та у шурфі 
знайдено два десятки уламків ліпної керамі-
ки доби бронзи—ранньозалізного часу.

Пам’ятка оране 6 розташована на дюн-
ному підвищенні розміром 70 × 50 м. тут 
виявлено ліпну кераміку доби бронзи—ран-
ньозалізного часу і кілька десятків уламків 
кераміки хІІ—хІІІ ст. (рисунок: 7).

Пам’ятка оране 7 займає мисовидний 
виступ заплавного підвищення розміром 90 × 
30 м, де знайдено кераміку хVІІ—хVІІІ ст.

Поселення оране 8 розташоване на час-
тині підвищення, оточеного старицями. роз-

мір пам’ятки — 100 × 50 м. На задернованій 
поверхні знайдено уламки кераміки першої 
половини хІІІ ст. (рисунок: 8—10).

У міжріччі тетерева і Здвижу біля с. Воро-
паївка зафіксовано п’ять пунктів. Поселення 
Воропаївка 1 займає закінчення невисокого 
дюнного підвищення. На ділянці 100 × 50 м 
зібрано кілька десятків уламків ліпної кера-
міки доби бронзи—ранньозалізного часу. 
такі ж матеріали зібрано на ледь помітно-
му підвищенні біля заболоченої низини. За 
картографічними матеріалами, на місці цієї 
пам’ятки (Воропаївка 2) у першій половини 
хх ст. ще зберігався кільцевий вал висотою 
0,5 м, який зараз повністю розораний. На 
космічних знімках видно контур давніх ук-
ріплень ранньозалізного (?) часу розміром 
225 × 150 м.

Поселення Воропаївка 3 розташоване у за-
плаві р. Здвиж і займає невисоку дюну лівого 
берега річки. розмір пам’ятки — 50 × 25 м. На 
ній знайдено кілька уламків ліпної і гончарної 
кераміки, які, за визначенням є. В. Синиці, 
можна віднести до Іх—х ст. (рисунок: 12—16).

Пам’ятка Воропаївка 4 займає заплавне 
дюнне підвищення. У його південно-східній 
частині на ділянці 160 × 50 м знайдено вели-
ку кількість ліпної кераміки доби бронзи—
ранньозалізного часу і до десятка сколів кре-
меню, серед яких — пластини. На космічних 
знімках у цьому місці помітна штучна струк-
тура розміром 490 × 200 м, із довжиною лінії 
укріплення (ранньозалізного віку?) 860 м. У 
документі 1631 р. у цьому районі згадано на-
селений пункт рудня Городище.

Л. Чміль, В. Козюба 

роЗВіДКи нА ниЖньомУ тетереВі 


