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закладено шурф 3, який мав підтвердити на-
явність  тут  культурного  шару  трипільської 
культури відповідного часу. розміри шурфу 
9 × 3 м, доведено до глибини 2,4 м (рис. 1: 3—
6).  Встановлено,  що  у  цьому  місці  знаходи-
лося штучне заглиблення часів трипільської 
культури,  вірогідно,  котлован  для  видобу-
вання глини-лесу для будівництва житлових 
споруд.

У  його  заповненні  виявлено  сотні  фраг-
ментів  кісток  тварин,  давні  знаряддя  праці 
та значну кількість фрагментів посуду три-
пільської культури. Виявлено такі групи 
керамічних  виробів:  посуд  із  заглибленим 
орнаментом  (рис. 2:  1—6);  посуд  без  орна-
ментації  (рис. 2:  7—9);  посуд  з  мальованим 
орнаментом (рис. 2: 10—13); «кухонний» 
посуд (рис. 2: 14—16). Вдалося зібрати деякі 

розвали, однак більшість знахідок являє со-
бою лише частини посудин. Привертає ува-
гу відносно значна (порівняно з розкопками 
В. хвойки) кількість мальованого посуду, що 
можна пов’язати з особливістю археологіза-
ції такого об’єкту як котлован, яка відмінна 
від цього процесу для звичайних жител, що 
тут були раніше досліджені.

Виявлені матеріали можна датувати етапом 
ВІ—ІІ трипільської культури. Саме вони стали 
одним з найголовніших «речових доказів», що 
знайдено саме те поселення, оскільки належа-
ли  до  тієї  самої  «культури А»,  що  і  знахідки 
В. хвойки, зроблені наприкінці хІх ст.

таким чином, розташування, розміри по -
селення, знайдений керамічний матеріал мо-
жуть свідчити, що перед нами саме епонімна 
пам’ятка трипільської культури.

експедиція НДл археології історико-філо-
софського факультету Київського універси-
тету ім. Б. Грінченка проводила розвідки на 
території обухівського р-ну Київської обл.

Головним завданням польового сезону 
було проведення розвідок на території та в 
околицях с. трипілля з метою виявлення там 
археологічних пам’яток. Проведено обсте-
ження  долини  р. Красна  у  районі  вул.  Під-
гірної та закладено два шурфи, зроблено дві 
зачистки  на  Посадовій  Горі —  городищі  лі-
тописного міста треполь.

У долині р. Красна археологічні пам’ятки 
виявлено не було. тому основні роботи було 
зосереджено  на  городищі,  де  за  відомостя-
ми,  отриманими  від  працівників  музею  та 
з публікацій, відомі знахідки керамічних 
виробів  різного  часу,  починаючи  від  етапу 
ВІ—ІІ трипільської культури до XIX—XX ст. 
У минулому археологічні розкопки на горо-
дищі  не  відбувалися,  а  всі  відомості  стосов-
но культурного шару було отримано під час 
проведення різноманітних будівельних та 
земляних робіт, насамперед, прокладання 
комунікацій, тому було вирішено перевіри-
ти наявність та збереженість культурного 
шару у центральній частині гори, на ділянці 
біля обласного археологічного музею.

На  цьому  місці  знаходиться  зелена  зона 
площею  близько  1 га  вільна  від  забудови  і 

доступна для проведення археологічних до-
сліджень.  За  наявними  відомостями  у  цен-
тральній  частині  цієї  ділянки  знаходилася 
будівля церкви, збудованої з дерева, яка за-
гинула в пожежі у 1920-ті рр. На її місці нині 
стоїть обеліск. Із боку ріки ділянка обмеже-
на високою кручею, частково укріпленою 
від зсувів в районі оглядового майданчика, а 
частково порослою кущами, з ділянками, що 
осипаються. У обриві помітні сліди культур-
ного  шару,  а  біля  підніжжя  гори  співробіт-
ники музею підбирали фрагменти кераміч-
них виробів різного часу.

На  краю  обриву,  у  місцях  виходу  куль-
турного  шару,  було  зроблено  дві  зачистки 
довжиною  1,5—2 м  кожна,  висотою  до  1,7 м. 
Зачистки показали наявність потужного 
культурного  шару  (до  1,5 м)  належного  до 
хІх — початку хх ст., у якому виявлено знач -
ну кількість фрагментів керамічного посуду 
та окислені вироби із заліза. Крім того, з цього 
шару походять нечисленні дрібні фрагменти 
вінець посуду доби русі хІІ—хІІІ ст. і стінок 
ліпного  посуду  червоно-коричневого  кольо-
ру, вірогідно, належні до бронзового віку.

основні роботи проводилися при шур-
фуванні.  Шурф 1  розмірами  1 ×  3 м  закла-
дено навпроти корпусу школи-інтернату, у 
15 м від його огорожі, в напрямку до обеліс -
ка в центрі зеленої зони. Шурф доведено у 

М. Відейко, Є. Слєсарєв, М. Відейко 

РОЗВІДКИ В ОБУХІВСЬКОМУ РАЙОНІ 
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різних  частинах  до  глибини  1,2—1,4 м  від 
сучасної  поверхні.  На  цій  ділянці  виявлено 
такі культурні нашарування:

• верхній шар потужністю 0,3 м з чорнозе-
му із включенням лінз з битої жовтої цегли 
хІх ст. та уламками кахлів хх ст. та цемент -
ного розчину. У гумусному шарі траплялися 
поодинокі  фрагменти  керамічного  посуду 
хІІ—XIII  та  XVII—XVIII ст.  і  дуже  окислені 
вироби із заліза;

• шар чорно-сірого підзолистого ґрунту 
потужністю до 0,6 м, у якому трапилася вели-
ка кількість фрагментів керамічного посуду 

та поодинокі окислені вироби із заліза, скла 
(в тому числі фрагменти віконниць), свинцю 
та  бронзи.  Керамічні  вироби  у  цьому  шарі 
датовано хІІ—XIII та XVII—XVIII ст.

• шар чорно-сірого підзолистого ґрунту 
потужністю 0,2—0,3 м, у якому виявлено ре -
штки печі, вирізаної з лесу в оточенні фраг-
ментів посуду, вірогідно, хІІ ст.

Через виявлення решток печі давньорусь-
кого часу поглиблення шурфу до материка 
було припинене, оскільки бажано було б 
повністю вивчити даний об’єкт шляхом роз-
копок. Шурф законсервовано до 2019 р.

Рис. 1. Керамічні вироби з досліджень в ур. Посадова Гора (літописне місто треполь) у 2018 р.: А — хІ—хІІІ ст.; 
В — хVI—хVIІІ ст.; С — хІх — початку хх ст. 
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Вивчення описаних вище нашарувань у 
шурфі 1 дає змогу зробити наступні висновки:

• верхній шар потужністю 0,3—0,4 м являє 
собою переміщений з метою планування ді-
лянки ґрунт. Подібне планування, за отрима-
ними в музеї відомостями, мало місце під час 
відновлення  обеліску  в  центрі  майданчика 
після Другої світової війни і оформлення пар-
кової  зони.  ці  відомості  співпадають  з  віком 
дерева діаметром 60—70 см, від якого зберігся 
пеньок  неподалік  від  шурфу.  Воно  було  ви-
саджене вже після перепланування ділянки.

• культурний шар, який перекривав залиш-
ки давньоруської печі, також частково міг утво-
ритися при переплануванні ділянки, а частко-
во — у давньоруський та пост-давньоруський 
час, що пояснює наявність у ньому фрагментів 
посуду хІІ—XIII та XVII—XVIII ст.

• наявність  серед  решток  печі  матеріалів 
хІ—хІІ ст.  може,  при  відсутності  на  цьому 
горизонті фрагментів кераміки хІІІ ст., свід -
чити про те, що житло було знищене і не від-
новлене після якихось подій хІІ ст., життя ж 
у місті тривало і у хІІІ ст.

Подальші дослідження на цій ділянці 
дозволять впевненіше реконструювати си-
туацію із заселенням ділянки та залишками 
житла доби русі.

Шурф 2 закладено між шкільним стадіоном 
та обеліском. розміри шурфу 2 × 2 м, доведе-
но до глибини 0,3—0,5 м на різних ділянках. 

На глибині 0,2—0,3 м від сучасної поверхні у 
шурфі виявлено залягання перепаленої гли-
ни з відбитками колотого дерева (рештки 
стін чи печі), серед якого траплялися дрібні 
уламки пісковику та фрагменти керамічних 
виробів хІІ—хІІІ та XVIІ—XVIII ст. такі ж 
уламки траплялися у шарі гумусу, що пере-
кривав згаданий вище об’єкт, який, вірогідно, 
є  рештками  печі  пізнього  часу.  рештки  печі 
зачищено,  однак  оскільки  вони  виходять  за 
межі шурфу, дослідження після фіксації було 
припинено. об’єкт потребує подальшого, та, 
по можливості, повного дослідження.

Невелика  глибина  залягання  культурних 
решток на ділянці шурфу 2 також може бути 
співвіднесена з переплануванням ділянки 
при відновленні обеліску — з тією різницею 
стосовно шурфу 1, що у даному випадку вер-
хній шар ґрунту було зрізано і рештки печі 
опинилися близько до поверхні.

Привертає увагу виявлення у шурфі 2 ве -
ликої  кількості  дрібних  уламків  пісковику, 
які  утворилися  при  обтісуванні  якихось  ве-
ликих виробів. З описів міста трипілля часів 
Богдана хмельницького відомо, що дерев’яна 
церква збудована у XVI або XVII ст. мала під-
логу, зроблену з витесаних із каменю плит. 
Враховуючи ту обставину, що шурф 2 закла -
дено поблизу місця, де стояв цей храм, є віро-
гідність, що маємо справу з ділянкою, де під 
час будівельних робіт проводилася обробка 

Рис. 2. Знахідки з культурного шару з в ур. Посадова Гора (літописне місто треполь) у 2018 р.: 1—8, 10—13 — 
бронза; 9 — скло 
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Північна експедиція ІА НАНУ традиційно 
працювала у столичних передмістях, а саме у 
Гатному, Софіївській Борщагівці і ходосівці, 
а також продовжила вивчення дніпровсько-
го узбережжя в районі ржищева та Гребенів. 
останні з метою моніторингу сучасного ста -
ну  відомих  археологічних  пам’яток  та  по-
шуку  нових  об’єктів  культурного  надбання 
обстежуються експедицією з ініціативи й за 
організаційного сприяння р. Бердника та за 
фінансування  з  боку  очолюваної  В. Колінь-
ком компанії «Візіком» 1 з 2016 р.

роботи 2018 р. були зосереджені на локаль-
ній ділянці нижче по Дніпру, на південь від 
села, де на пошкодженій береговою ерозією 
терасі та на краю корінного берега розміщені, 
включені до затвердженого рішенням 
Київської облради від 19.06.2003 р. № 099-08-
XXIV Переліку археологічних пам’яток куль-
турної спадщини Київської обл., запропоно-
ваних  до  занесення  до  Державного  реєстру 
нерухомих пам’яток України, різночасові 
поселення  Гребені-Панський  ліс  і  Гребені-
Виноградне, зафіксували у 1979 р. є. Макси -
мов  nf  І. Зеленецька  та  обстежили  у  1991 р. 
М. Відейко,  а  у  1993 р. —  В. Петрашенко  й 
В. Козюба,  та  Гребені-оністратів  Шпильок, 
виявив у 1953 р. о. тереножкін, обстежи-

1. Маючи нагоду, хотілось би висловити щиру вдяч-
ність  радану  олексійовичу  та  Володимиру  Васи-
льовичу за допомогу у реалізації цього цікавого й 
наукомісткого проєкту.

ли  у  1960 р.  М. Шмаглій  і  є. Петровська,  у 
1979 р. — є. Максимов та І. Зеленецька, у 
1991 р. —  М. Відейко  і  у  1993 р. —  В. Петра-
шенко і В. Козюба. Названі пункти протягом 
2016—2017 рр.  також  оглядали  працівники 
Північної експедиції (тривалість робіт зумо-
влена надто густою рослинністю і плануван-
ням подальших розвідок після опрацювання 
отриманих раніше матеріалів). У результаті 
констатовано викликані руйнуванням бере-
гової  лінії  Канівського  водосховища  значні 
пошкодження культурного шару та числен-
ні сліди несанкціонованих пошуків рухомих 
артефактів  із  використанням  приладів  для 
сканування металевих предметів. Водночас, 
на  вказаній  площі,  крім  фіксації  пошкод-
жень, простежене поширення археологіч-
них  знахідок  за  названими  попередниками 
межами та відкрито культурно-хронологічні 
горизонти, які при роботах минулого століт-
тя  не  відзначались.  особливої  уваги  заслу -
говують зібрані знахідки монгольсько-ли-
товської доби — періоду, все ще недостатньо 
висвітленого  в  розробках  з  давньої  історії 
регіону.

З  огляду  на  існування  відділених  проце-
сами ерозії від основного масиву того чи ін-
шого  пункту  ділянок,  з  метою  визначення 
наявності культурного шару для вирішення 
питання щодо проведення їх науково-рятів-
них розкопок, здійснено зачистки відсло-
нень; у більшості випадків результати озна-
чених пошуків були цілком успішними.

чи виготовлення цих плит із каменю-піско-
вику для храму.

Під час досліджень на Посадовій Горі вияв-
лено археологічні знахідки, передусім кера-
мічні вироби, які можна датувати різним ча-
сом, починаючи від хІ—хІІІ ст.(рис. 1: А), до 
хVI—хVIІІ (рис. 1: В) та XIX — початку хх ст. 
(рис. 1:  С).  Інтерес  становлять  також  вияв-
лені  у  культурному  шарі  вироби  зі  скла — 
фрагментовані  браслети  (рис. 2:  9),  уламки 
віконниць  та  вироби  з  бронзи —  хрестик, 
застібки,  ґудзики,  уламки  браслетів,  пряж-
ки тощо (рис. 2: 1—8, 10—13), які датуються 
давньоруським часом та свідчать про замож-
ність  мешканців  міста.  Заразом  перелічені 

вище знахідки охоплюють понад 900-річний 
період історії населеного пункту, закладено-
го у хІ ст. як давньоруське місто треполь. До 
останньої  чверті  хVIІ ст.  він  зберігав  статус 
міста, пізніше — містечка, а у 1920-ті рр. пе -
ретворився на село.

Дослідження  на  Посадовій  Горі  надають 
унікальну можливість відтворити окремі 
сторінки цієї історії та підтвердити вже наяв-
ні  відомості,  зокрема  стосовно  будівництва 
храму  у  пізньому  середньовіччі.  Матеріали 
із розкопок після завершення обробки та 
підготовки  до  видання  будуть  передані  до 
КЗ Кор Київський обласний археологічний 
музей у с. трипілля.

І. Готун 

РОБОТИ В ГРЕБЕНЯХ НА КИЇВЩИНІ 
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