
1

Львівська обласна рада
Комунальний заклад “Адміністрація історико-культурного 

заповідника “Стільське городище”
Інститут наукових досліджень Стільського городища 

та його довкілля

            Випуск 1

              Львів 2017 



2

УДК 904:711.437(477.83)»07/10»(082)
ББК Т492.33(4Укр-4Лво)4я43
З  415

Стільський Град – Львів: Комунальний заклад Львівської обласної ради “Адміністрація 
історико-культурного заповідника “Стільське городище”, 2017. – 188 с.

У першому випуску збірника історико-культурного заповідника “Стільське городи-
ще” висвітлюються питання його створення, правові аспекти діяльності заповідників, 
особливості природно-географічного середовища Стільського городища та його околиць. 
Низка праць, які  охоплюють широкі хронологічні рамки, присвячена проблемам архео-
логії, давньої історії та етнографії. Публікуються також тематично близькі  матеріали зі 
старих часописів.

РЕДАКЦІЙНА РАДА:
Доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України О. П. Моця, 

доктор історичних наук, професор В. Є. Голубко, доктор історичних наук, 
професор Л. П. Михайлина, доктор історичних наук, професор М. Р. Литвин, 

доктор мистецтвознавства О. М. Голубець, доктор геолого-мінералогічних наук, 
член-кореспондент НАН України М. І. Павлюк, доктор географічних наук, 

професор І. П. Ковальчук

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Кандидат історичних наук О. М. Корчинський (головний редактор), В. М. Петегирич, 
Д. Ю. Павлів, кандидат історичних наук Р. Р Коропецький, кандидат історичних наук 

Ю. О. Романишин

РЕЦЕНЗЕНТИ:
доктор історичних наук, професор С. П. Качараба,
кандидат історичних наук А. М. Гавінський 

Переклад на англійську:
Р. Р Коропецький і автори

Проект обкладинки: М. С. Козурак

Тексти публікуються в авторській редакції.

© Комунальний заклад Львівської обласної ради 
“Адміністрація історико-культурного заповідника 
“Стільське городище” і автори статей



3

Lviv regional council
Communal institution “Administration of historical-cultural reserve

“Stilske gorodysche”
Institute of scientific researches of Stilske hill-fort 

and its environment 

STILSKYI GRAD

            Volume 1

              Lviv 2017 



4

УДК 904:711.437(477.83)»07/10»(082)
ББК Т492.33(4Укр-4Лво)4я43
З  415

Stilskyi Grad. – Lviv: Lviv regional council Communal institution “Administration of 
historical-cultural reserve “Stilske gorodysche”, Institute of scientific researches of Stilske hill-
fort and its environment, 2017. – 188 p.

The first issue of the collection of articles of the historical and cultural reserve 
“Stilske Gorodysche” represents its foundation, legal aspects of the activity of the reserves, 
peculiarities of the natural and geographical environment of Stilske hill-fort and its environs. 
Series of scientific works covering broad chronological frameworks is about the problems of 
archeology, pre-history and ethnography. Thematically close articles from old magazines are 
also published.

EDITORIAL COUNCIL:
corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine Olexandr Motsia, 

Dr. Victor Golubko, Dr. Lyubomyr Mykhailyna, professor Mykola Lytvyn, Dr. Orest Golubets, 
corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine Myroslav Pavlyuk, 

Dr. Ivan Kovalchuk

EDITORIAL STAFF:
Dr. Orest Korchynskyi (chief editor), Dmytro Pavliv, Volodymyr Petehyrych, 

Dr. Ruslan Koropetskyi, Dr. Yu. Romanyshyn

REVIEWERS:
professor Stepan Kacharaba
Dr. Andriy Havinskyi

Translation into English:
Ruslan Koropetskyi and authors

Project of the cover page: Mykola  Kozurak

Texts of publications are given at authors’ editing.

© Lviv regional council, Communal institution 
“Administration of historical-cultural reserve 
“Stilske gorodysche” and the authors



5

ЗМІСТ

Від редколегії ............................................................................................................... 8
 
ЗАПОВІДНИКИ 
 

Орест Корчинський. З історії створення історико-культурного заповідника 
“Стільське городище”................................................................................................... 9
Андрій Левик. Мета створення і завдання заповідників............................................ 48

 
ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
 

Євген Іванов, Юрій Андрейчук, Петро Волошин, Роман Гнатюк, Іван Ковальчук.
Аналіз природних умов комплексної пам’ятки природи, історії та культури 
“Стільське”.................................................................................................................... 56
Роман Паньків, Марія Кость, Ольга Телегуз, Роман Козак, Ірина Сахнюк, Орися 
Майкут, Ольга Мандзя, Ірина Навроцька. Еколого-геохімічні особливості 
ґрунтів у межах ділянки Стільське (Львівська область)........................................... 66
Андрій Маліцький, Ігор Бубняк. Геологічні дослідження скелі Дірявець з 
використанням наземного лазерного сканування...................................................... 70

 
АРХЕОЛОГІЯ, ДАВНЯ ІСТОРІЯ Й ЕТНОГРАФІЯ 
 

Руслан Коропецький, Олена Крашанович. Палеоліт і мезоліт Львівщини 
(з історії дослідження) ................................................................................................ 74
Андрій  Гавінський, Войцех Пастеркєвіч. Поселення культури лійчастого посуду 
на “Кам’яній Горі” у Тростянці .................................................................................. 95
Дмитро Павлів, Володимир Петегирич. Кургани Бібрсько-Стільського горбогір’я
як об’єкти наукової, пам’яткоохоронної та туристичної зацікавленості................. 102
Орест Корчинський. Пам’ятки археології історико-культурного заповідника 
“Стільське городище”................................................................................................... 125
Володимир Петегирич, Дмитро Павлів. Загадки кургану “Могила Святослава” 
в Карпатах ..................................................................................................................... 155
Андрій Книш. Городище поблизу села Деревач ........................................................ 171
Любов Худяк. Традиція весільного вінкоплетіння у селі Стільське ........................ 176

 
МИКОЛАЇВЩИНА НА СТОРІНКАХ СТАРИХ ЧАСОПИСІВ 
 

Про часопис “Наша Батьківщина” ............................................................................. 182
Р. Д-ий. Миколаїв над Дністром і околиця................................................................. 183
Володимир Мацєк. Княже–Митрополиче Стільсько в Миколаївщині над 
Дністром ....................................................................................................................... 186



6

СONTENT

From editorial staff ......................................................................................................... 8

RESERVES 
 

Orest Korchinskyi. From the history of foundation of the historical-cultural reserve 
“Stilske gorodysche” ..................................................................................................... 9
Andriy Levyk. The purpose of creating and tasks of reserves ........................................ 48

 
NATURAL ENVIRONMENT 
 

Eugen Ivanov, Yuriy Andreychuk, Petro Voloshyn, Roman Gnatyuk, Ivan Kovalchuk. 
The natural conditions analysis of complex monument of nature, history and culture 
“Stilske” ......................................................................................................................... 56
Roman Pankiv, Maria Kost, Olga Telehuz, Roman Kozak, Iryna Sakhniuk, Orysya 
Maikut, Olga Mandzja, Iryna Navrotska. Ecological-geochemical features of the soil 
within the Stilske area (Lviv region) ............................................................................. 66
Andriy Malickyi, Igor Bubnyak. Geological researches of Diryavets rock with using 
of land laser scanning .................................................................................................... 70

 
ARCHAEOLOGY, PRE-HISTORY AND ETHNOGRAPHY 
 

Olena Krashanovych, Ruslan Koropetskyi. Paleolithic and Mesolithic periods of Lviv 
region (from the history of researches) .......................................................................... 74
Andriy Gavinskyi, Wojciech Pasterkiewicz. Settlement of Funnelbeaker Culture on
 “Kamyana Gora” in Trostyanets ................................................................................... 95
Dmytro Pavliv, Volodymyr Petehyrych. Barrows of Bibrka-Stilske highlands as the 
objects of Scientific, site-preservation and touristic interest ......................................... 102
Orest Korchinskyi. Archaeological sites of historical-cultural reserve “Stilske 
gorodysche” ................................................................................................................... 125
Volodymyr Petehyrych, Dmytro Pavliv. The riddles of the barrow “Mohyla Svyatoslava” 
in Carpathians ................................................................................................................ 155
Andriy Knysh. Hill-fort near Derevach village .............................................................. 171
Lubov Hudyak. Tradition of wedding wreath making in Stilske village ....................... 176

 
MYKOLAIV DISTRICT ON THE PAGES OF OLD ISSUES 
 

About the issue “Nasha Batkivschyna” ......................................................................... 182
R. D-yi. Mykolaiv near Dnister river and its outskirts .................................................. 183
Volodymyr Matsek. Prince’s–Mitropolitan’s Stilske in Mykolaiv district near 
Dnister river ................................................................................................................... 186



7

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДЛУ – Археологічні дослідження Львівського університету
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АО – Археологические открытия
АП УРСР – Археологічні пам’ятки УРСР
АСГЭ – Археологический сборник Государственного Эрмитажа
БІЕВ – Буковинський історико-етнографічний вісник
БКИЧП – Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода
Записки НТШ – Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
Записки ЧСВВ – Записки Чину Святого Василія Великого
ЗОАО – Записки Одесского археологического общества
ЗООИД – Записки Одесского общества истории и древностей
ЛННБ НАН України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України
МАСП – Материалы по археологии Северного Причерноморья
МДАПВ – Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР
НА ІУ НАН України – Науковий архів Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
ПССАСП – Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья
ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
СА – Советская археология
СГАИМК – Сообщения Государственной академии истории материальной культуры
ЦДІАУЛ – Центральний державний історичний архів України у Львові
AAC – Acta Аrcheologica Carpatica
AP – Archeologia Polski
APŚ – Archeologia Polski Środkowowschodniej
AR – Archeologické Rozhledy
EAZ – Ethnographisch-archäologische Zeitschrift
JWP – Journal of the world prehistory
MA – Materiały Archeologiczne
MAAE – Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne
MS – Materiały Starożytne
MSROA – Materialy i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
MW – Materiały Wczesnośredniowieczne 
PA – Památky Archeologické
PMA – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie 
Prz. A – Przegląd Archeologiczny
WA – Wiadomości Archeologiczne
ZOW – Z otchlani wieków
ZWAK – Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej



8

Від редколегії

Стільський град.
2017. Вип. 1. С. 8

Від редколегії

Вивчення історії, культури, звичаїв і традицій окремих регіонів є одним з важли-
вих завдань соціо-гуманітарних наук в Україні. Важливу роль у цьому процесі відігра-
ють пам’ятки археології, на які надзвичайно багата наша держава. Регіональні історія й 
культура, пов’язані з малими містами, містечками й селами, довший час залишалися поза 
увагою в узагальнюючих працях з української історії, хоча саме вони творять культурне 
мереживо кожного регіону.

На теренах Галичини розташована унікальна пам’ятка української історії – гігантське 
стародавнє городище VIII – X cт. поблизу села Стільське Миколаївського району Львівсь-
кої області, з окремими об’єктами давніших епох. Городище має складну систему добре 
збережених фортифікацій та рештки численних житлових і господарських об’єктів. По-
руч Стільського городища розташовані ще одне городище-святилище поблизу села Ілів, а 
також різночасові поселення, курганні некрополі, печери природного та антропогенного 
походження, давні гідротехнічні споруди. Усі вони утворюють Стільський археологічний 
комплекс, дослідження якого тривають з певними перервами більше 30 років.

Цей комплекс має важливе значення для вивчення питань, пов’язаних з хорватсь-
ким племінним об’єднанням, язичницькими і християнськими віруваннями, витоками 
української державності у південно-західному регіоні Руси-України, на підвалинах яко-
го виникло Галицьке, а згодом Галицько-Волинське князівство – одне з наймогутніших 
державних утворень ранньосередньовічної Європи. Зважаючи на особливу наукову, істо-
ричну та культурну цінність Стільського археологічного комплексу, його  головний центр 
– городище у селі Стільсько було оголошене пам’яткою національного значення. Після 
довгих зволікань центральних органів влади. Рішенням Львівської обласної ради № 1450 
від 15.09.2015 року створено Історико-культурний заповідник “Стільське городище”, до 
складу якого увійшли  унікальні пам’ятки природи, історії та культури села і його околиць.

Одним з найважливіших завдань Заповідника є поглиблене вивчення та популяриза-
ція збереженої на його території історико-культурної спадщини слов’янської і княжої доби 
та інших епох. Така діяльність немислима без власного друкованого органу, де висвітлю-
ватимуться не тільки регіональні, але й загальноукраїнські проблеми діяльності заповід-
ників. Саме таким має стати щорічник “Стільський град”, перший випуск якого передаємо 
до рук читачів. У ньому представлено як великі наукові дослідження, так і короткі статті 
й розвідки, в яких розглядаються питання створення Історико-культурного заповідника 
“Стільське городище”, правові аспекти діяльності заповідників, розкрито багатство при-
роди, матеріальної і духовної культури Бібрсько-Стільського горбогір’я та інших регіонів 
Прикарпаття.

Сподіваємося, що цей щорічник знайде своїх читачів і стане потрібним археологам, 
історикам, краєзнавцям, працівникам заповідників і пам’яткоохоронних органів, студен-
там, усім залюбленим у давнє минуле України.
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Стільський град.
2017. Вип. 1. С. 9–47

Орест Корчинський*

З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА
“СТІЛЬСЬКЕ ГОРОДИЩЕ”

15 вересня 2015 р. сесія Львівської обласної ради прийняла історичне рішення № 1450 
“Про створення історико-культурного заповідника “Стільське городище” на території 
пам’ятки національного значення (інвентарний № 130019-Н) – городища VIII–X ст. в селі 
Стільське Миколаївського району Львівської області. Цій довгоочікуваній події передував 
багатолітній шлях напруженої і наполегливої роботи.

Городище Х ст. в селі Стільське Миколаївського району Львівської області відкрито 
автором статті у 1981 р., про що було опубліковано повідомлення у Всесоюзному збірнику 
наукових праць Інституту археології Академії наук СРСР [Корчинский, 1984, с. 279]. А 
вже у вересні 1985 р. у міжнародний науковий обіг археологічної науки увійшло вагоме 
відкриття унікальної пам’ятки, наукову доповідь про яку було виголошено автором даної 
статті на V Міжнародному конгресі археологів-славістів, що відбувся в Києві [Корчин-
ский, 1985, с. 129, 130; 1987, с. 111–115]. Невдовзі цим науковим відкриттям зацікавилися 
провідні учені-археологи. У березні 1987 р., на запрошення дирекції Інституту археології 
АН СРСР, автором статті було виголошено доповідь у головній профільній установі краї-
ни. Там і зародилася ідея створення заповідника на Стільському городищі. Вона належить 
відомому російському ученому-археологу, докторові історичних наук Валентину Сєдо-
ву. У своєму листі від 19.03.1987 р. до дирекції Інституту суспільних наук Академії наук 
Української РСР (сьогодні Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України) він 
писав: “Ознакомившись с документальными материалами по городищу в с. Стольское 
Николаевского района Львовской области и примыкающему  к нему региону считаю, что 
создание здесь государственного историко-культурного заповедника в целях сохранения 
комплекса археологических памятников, имеющих большое научное и культурно-воспита-
тельное значение, является крайне необходимой и первоочередной задачей.

Представляется весьма целесообразным уже в 1987 г. приступить к планомерным, 
тщательно продуманным археологическим работам. Необходимо прежде всего исследо-
вать те места городища, которым грозит разрушение. Городище является уникальным 
памятником периода зарождения раннефеодальных городов в восточнославянской среде. 
Исследование его даст возможность не только воссоздать облик, быт и культуру ран-
неславянского города, но и высветить серьёзный вклад в проблему зарождения и станов-
ления раннефеодальных городов и городской жизни Древней Руси.

Прикарпатье принадлежит к территориям, рано освоенным славянами. Изучение 
региона городища поэтому важно для познания истории и эволюции поселенческой струк-
туры славян на протяжении нескольких столетий.

Производство археологических раскопок на городище в с. Стольское может осу-
ществляться только постоянно действующей, хорошо организованной экспедицией. Со-
здание такого научного коллектива – первостепенная необходимость” (рис. 1).

ЗАПОВІДНИКИ

* КЗ Львівської обласної ради “Адміністрація історико-культурного заповідника “Стільське городище”
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Заповідники

В іншому рекомендаційному листі від 19.03.1987 року № 4701/4123,1 “Про археоло-
гічні дослідження історико-культурного комплексу в селі Стільське, Львівської області”, 
надісланому на адресу Президії Академії наук Української РСР, визначний учений, дирек-
тор Інституту археології Академії наук СРСР, академік Борис Рибаков, писав: “Открытые 
и изученные в 1981–1986 гг. Институтом общественных наук АН УССР древнерусские 
археологические памятники на Прикарпатье позволяют приступить к исследованию в 
этом регионе процесса развития феодализма и образования городов малоизученного вос-
точнославянского объединения – летописных хорватов.

Среди множества памятников Х–ХІ вв. особое внимание обращает гнездо сла-
вянских поселений, сосредоточенных вокруг крупного городища, расположенного, у 
с. Стольское Николаевского района Львовской области. Его поразительные размеры, 
мощность и длина оборонительных укреплений, сложная раннегородская структура, а 
также многие другие, присущие ему особенности, не имеют аналогов среди синхронных 
памятников не только в исследуемом регионе, но и на соседних славянских территори-
ях. Вероятно, данное городище было центром восточнославянского племенного союза 
хорватов. 

Особый интерес памятника состоит в том, что он расположен в центре славянско-
го мира ІХ–ХІ вв., на территории, заселенной летописными хорватами и функционировал 
в период становления государственности и образования городов у восточных славян.

Ознакомившись с заключением, представленным Институтом прикладных проблем 
механики и математики АН УССР, считаю первоочередной задачей принятие неотлож-
ных мер по спасению этого ценного памятника древней истории и культуры. Полностью 
поддерживаю и одобряю внесенные Институтом общественных наук АН УССР на рас-
смотрение Президиума АН УССР существенные предложения о создании постоянно 
действующей археологической экспедиции на городище в с. Стольское. Полагаю, что бу-
дущие исследования этого интересного комплекса внесут весомый вклад в изучение сла-
вянской проблематики” (рис. 2).

Тоді ж на користь створення спеціальної постійно діючої археологічної експедиції 
для вивчення Стільського городища висловилися відомі українські учені-археологи Борис 
Тимощук, Лариса Крушельницька, Олександр Черниш та інші.

Беручи до уваги особливе наукове історичне та культурне значення Стільського горо-
дища, а також рекомендаційні документи провідних учених тодішнього Радянського Со-
юзу та Інституту суспільних наук Академії наук Української РСР, Бюро Президії академії 
наук Української РСР постановою від 16 липня 1987 р. № 272/Б “Про заходи по забезпе-
ченню досліджень давньоруського історико-культурного комплексу біля с. Стільсько Ми-
колаївського району Львівської області” створило при Інституті суспільних наук постійно 
діючу Верхньодністрянську слов’яноруську археологічну експедицію, виділивши для її 
діяльності довгострокове цільове фінансування та затвердило план тривалих перспектив-
них досліджень. Керівником експедиції було призначено автора відкриття городища і його 
дослідника Ореста  Корчинського. 

В числі головних і першочергових завдань (пункт 3.6.) названої постанови було зазна-
чено: “Підготувати спільно з Львівським облвиконкомом пропозиції про створення у с. 
Стільське Миколаївського району Львівської області історико-культурного заповідника 
для їх подання у встановленому порядку Раді Міністрів УРСР” (рис. 3). З цього часу, 
одночасно з проведенням археологічних досліджень городища, пріоритетним став напря-
мок, спрямований на збір даних для виготовлення документації для створення заповідни-
ка. В числі головних аргументів узаконення Стільського історико-культурного комплексу, 
як заповідника була унікальність городища і, в першу чергу, його неймовірно величезна 
територія (250 га), надзвичайно складна система оборонних укріплень, загальною довжи-
ною близько 10 км, специфічне місце розташування, а також величезна кількість архео-
логічних пам’яток в його довкіллі (рештки приміських і сільських поселень, курганних 
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некрополів, давніх святилищ, скельних храмів та келій монахів, висічених у скелях вапня-
ково-піщаникового походження, інженерних будівель (земляні греблі), котрі залишилися 
від водного шляху, що сполучав давнє місто з головною водною артерією Прикарпаття 
– Дністром.

Результати археологічних досліджень, що проводилися постійно діючою Верхньод-
ністрянською археологічною експедицією Академії наук України на території городища 
та в його довкіллі, отримували щораз більший розголос у засобах масової інформації, що 
викликало особливе зацікавлення до пам’ятки як з боку учених, так і в колах шануваль-
ників давньої історії. Це спричиняло дедалі більший наплив неорганізованих туристів, які 
залишали за собою руйнівні сліди (написи, рисунки) на стінах скельних об’єктів.

У числі головних аргументів на користь створення заповідника були також перекон-
ливі пропозиції багатьох українських учених, спрямовані на зупинення ерозійних явищ, 
від яких потерпала і потерпає унікальна пам’ятка на значних її територіях. До сьогодніш-
нього дня від дії техногенних явищ руйнуються історичний рельєф та оборонні укріплен-
ня городища, а також його культурний шар. 

На виконання названого пункту 3.6. постанови Бюро Президії АН УРСР № 272/Б, у 
1992 р. була зроблена перша спроба підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів 
України “Про створення Стільського історико-культурного заповідника Академії наук 
України” (рис. 4). Цей проект у 1992 р. погодили (завізували): генеральний директор ВО 
“Львівліс” О. І. Фурдичко, начальник Державного управління охорони навколишнього 
природного середовища В. П. Огоноченко, голова Ради Львівської обласної організації 
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Я. Д. Ісаєвич, Представ-
ник Президента України у Миколаївському районі Львівської області І. П. Юзьків, голова 
Стільської сільської Ради народних депутатів С. В. Пенкальський, директор Інституту на-
родознавства Академії наук України, доктор історичних наук, народний депутат України 
С. П. Павлюк.

Проте з невідомих причин на рівні представника Президента України у Львівській 
області С. А. Давимуки продовження погоджень даного Проекту було припинено.

Тим часом Президія академії наук України своїм розпорядженням від 21.07.1993 р. 
№ 1658 “Про додаткове фінансування наукових досліджень” зазначала: “З метою недо-
пущення згортання досліджень унікального історико-культурного комплексу Х – початку 
ХІ ст. з центром біля с. Стільське Миколаївського району Львівської області і створення 
“Атласу археологічних культур Верхнього Подністров’я”, які мають виняткове наукове 
значення для обґрунтування східнослов’янської приналежності прикордонних територій 
України, планово-економічному управлінню Президії АН України виділити додатково 
Верхньодністрянській археологічній експедиції Інституту народознавства АН України на 
ІІ півріччя 1993 р. 2,6 млн. крб. Підпис ‒ Віце-президент АН України, Т. в. о. президента 
АН України, академік АН України П. П. Толочко” (рис. 5).

На початку 2001 р. інформація про стан унікальної пам’ятки археології – Стільського 
городища була надіслана до Міністерства культури України, і вже 27 грудня 2001 р. поста-
новою Кабінету Міністрів України № 1761 Стільське городище було занесено до переліку 
нерухомих пам’яток археології національного значення. Але шлях до створення заповід-
ника був ще тривалим і складним.

Керівництво постійно діючої Верхньодністрянської археологічної експедиції Ін-
ституту народознавства НАН України, за активної підтримки провідних археологів, 
істориків, геофізиків, географів, геологів, а також широкого кола громадських діячів, 
невпинно продовжувало наполягати перед органами місцевої влади про узаконення за-
повітної території цього історико-культурного комплексу, в першу чергу, в межах Стіль-
ського городища. 

У вересні 2003 р., на виконання розпорядження голови Львівської обласної державної 
адміністрації М. Д. Янківа, від 26 травня 2003 р. № 472, комісія з представників 22 уста-
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нов під головуванням голови Миколаївської районної державної адміністрації І. Юзьківа 
(заступник О. Корчинський) провела обстеження історико-археологічного комплексу ІХ – 
початку Х ст. з центром у с. Стільське Миколаївського району Львівської області.

В результаті розгляду документів та обстеження пам’ятки (Стільського городища) в 
натурі комісія дійшла до такого висновку:

1. Городище ІХ–Х ст. у с. Стільське (площа 250 га) розташоване на території лісів 
Роздільського лісництва, Стрийського ДЛГ, у кварталах 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, а також 
на малоефективних пасовищах (40 га), що належать Стільській сільській раді.

2. Археологічні дослідження на пам’ятці започатковані у 1981 році.
3. У 1987 р., постановою Бюро Президії АН УРСР № 272/Б від 16 липня, створено, 

постійно діючу Верхньодністрянську археологічну експедицію, спеціально для цілеспрямо-
ваного вивчення унікальної пам’ятки, виділивши для цього цільове фінансування.

4. Пунктом 3.6. цієї постанови передбачалося створення історико-культурного за-
повідника з центром у с. Стільсько.

5. Рішенням виконавчого комітету Львівської обласної ради народних депутатів від 
12.02.1990 р., № 45, ухвалено заходи по зберіганню та ефективному використанню істо-
рико-культурного комплексу ІХ–ХІ ст. з центром у с. Стільсько.

6. Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 22 грудня 
1995 р. № 1123 створено регіональний ландшафтний парк “Стільський” на площі 515 га, 
у 7–17 кварталах Роздільського лісництва Стрийського ДЛГ. Держуправління екобезпеки 
у Львівській області 29.01.1996 р. затвердило “Положення про регіональний ландшафт-
ний парк “Стільський”.

7. Рішенням, Львівської обласної ради, від 08.12.1999 р. № 225 Ландшафтний парк, 
“Стільський, переведено у категорію “Комплексна пам’ятка природи “Стільська”. 

8. Постановою, Кабінету Міністрів України, від 27.12.2001 р. № 1761 Стільське го-
родище було включено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

9. На початку 2002 р. Національна академія наук України, безпідставно і необґрун-
товано припинила фінансування наукових досліджень унікальної пам’ятки – Стільського 
городища, яку фінансувала з 1987 року. 

10. Ерозійними процесами, які активізують свою дію на нових ділянках, охоплена 
майже половина городища, що становить основну загрозу пам’ятки. В результаті, ни-
щівно руйнується її природнє та історичне середовище.

11. Відсутність відповідних охоронних знаків, зокрема на території земель, що на-
лежать Стільській сільській раді, призводить до проведення незаконних земляних робіт, 
які завдають шкоди пам’ятці.

12. За останнє десятиліття, у найближчих околицях городища археологічною екс-
педицією було відкрито і досліджено ряд нових унікальних пам’яток давньої історії та 
культури, які є його невід’ємною частиною.

13. Із року в рік Стільське городище та прилеглі до нього пам’ятки щораз більше 
привертають увагу науковців, широке коло шанувальників давньої історії та культури, 
численних туристів, у тому числі, з-за кордону.

У зв’язку із вищевикладеним і, беручи до уваги унікальність цієї пам’ятки давньої 
української історії та культури, комісія вважає за доцільне:

1. Рекомендувати голові Львівської обласної ради затвердити комплексну програму 
заходів на 2004–2007 роки, спрямованих на охорону і раціональне використання Стільсь-
кого городища та навколишнього історичного та природного середовища, передбачивши 
для цього необхідне фінансування.

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з клопотанням, про створення на те-
риторії пам’ятки національного значення історико-культурного заповідника “Стільсь-
кий”.

Заповідники
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Комісія також вважає за необхідне: 
1. Негайно розпочати комплекс невідкладних пам’яткоохоронних заходів (археологіч-

ні дослідження) на ділянках городища, що перебувають під загрозою неминучого знищен-
ня, і виділити для цього необхідне фінансування.

2. Виробити і подати на затвердження обладміністрації перспективний план рятів-
них археологічних та реставраційних робіт, на 2004–2007 рр., фінансування яких перед-
бачити державним бюджетом.

3. Сприяти подальшому розвитку планомірних наукових досліджень даного комплек-
су, з метою відкриття нових об’єктів культурної спадщини та зацікавлення широких кіл 
громадськості, як в Україні, так і за кордоном.

4. Виготовити і подати, до обладміністрації відповідну документацію на нововияв-
лені пам’ятки давньої історії та культури даного комплексу для їх включення до Держав-
ного реєстру нерухомих пам’яток історії та культури.

5 Визначити зони регульованої забудови та встановити на них відповідні охоронні 
знаки.

6. Розробити проект заходів, спрямованих на припинення дії ерозійних процесів.
7. Забезпечити належні умови для перспективного розвитку туристичної індустрії.
8. Залучити до програми виконання заходів широке коло молодих науковців, студент-

ської та учнівської молоді, надавши їм змогу якнайширше реалізувати свої творчі здіб-
ності.

9. Передбачити генеральним планом розвитку м. Миколаєва, сіл Стільсько, Тростянець, 
Дуброва, Ілів, зміни і доповнення у зв’язку із створенням туристичної інфраструктури.

10. Сприяти активному залученню до цієї програми широкого кола рекламодавців, 
інвесторів і меценатів.

11. Залучити засоби масової інформації, туристичні агенції та інші зацікавлені установи 
та організації області до якнайширшої популяризації даної пам’ятки в Україні та за її ме-
жами, а також запланувати найближчим часом випуск ряду наукових та науково-популярних 
видань, листівок і буклетів про давню історію та культуру даного мікрорегіону (рис. 6).

Документ було складено і підписано, але наміри комісії виявилися малоефективни-
ми через байдужість і недолугість місцевих органів влади. Жоден із перерахованих вище 
пунктів цього важливого документу фактично не був виконаний. Але громадськість, як і 
дослідника Стільського городища – Верхньодністрянську археологічну експедицію НАН 
України, не покидала надія створити заповідник. В результаті численних звернень до Вер-
ховної Ради України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, як з боку 
керівництва експедиції, так і широких кіл громадськості, а також за підтримки Коміте-
ту Верховної Ради України з питань культури і духовності й особисто його тодішнього 
голови, народного депутата України, Леся Танюка, 27 листопада 2003 р. Верховна Рада 
України ухвалила постанову № 1351–ІV “Про інформацію Кабінету Міністрів України про 
сучасний стан та перспективи охорони об’єктів культурної спадщини України”. У пункті 
3.21 цієї постанови було зазначено про вивчення питання щодо створення на території 
Стільського городища – пам’ятки археології національного значення – державного істори-
ко-культурного заповідника.

На виконання названої постанови Верховної Ради України Прем’єр-міністр України 
своїм дорученням від 23 грудня 2003 р. № 79585 (п. 17) зобов’язав керівників відповідних 
міністерств та відомств України, а також голову Львівської обласної державної адміністра-
ції О. Сендегу, до 1 квітня 2004 р. вивчити питання створення державних історико-куль-
турних заповідників на базі пам’яток археології та архітектури національного значення, 
які знаходяться у с. Підгірці, на хуторі Пліснесько Бродівського району та у с. Стільське 
Миколаївського району Львівської області.

Відповідно до вимог цієї постанови Верховної Ради України та доручення Прем’єр-
міністра України у визначений термін Верхньодністрянська археологічна експедиція НАН 

Корчинський О. З історії створення…



14

України підготувала та передала до Львівської обласної державної адміністрації необхід-
ний пакет документів для подачі його, у встановленому законом порядку, до Кабінету 
Міністрів України для прийняття відповідного рішення. Але тодішнє керівництво управ-
ління охорони культурної спадщини Львівської обласної державної адміністрації з невідо-
мих причин не подало до Кабінету Міністрів України цієї документації.

Тим часом Верхньодністрянська археологічна експедиція НАН України продовжува-
ла активну роботу, спрямовану на створення заповідника. На ім’я керівництва Львівської 
обласної ради М. Д. Сеника, М. Д Сендака та Львівської обласної державної адміністрації 
Б. М. Матолича, В. А. П’ятака, П. М. Олійника, Т. І. Батенка, М. І. Кмітя були надіслані 
численні переконливі звернення для зрушення даного питання з місця. Листи подібного 
змісту були надіслані до Секретаріату Президента України та Міністерства культури, але 
позитивних змін не відбулося.

Важливою подією на шляху до створення заповідника в с. Стільське була перемога 
Верхньодністрянської археологічної експедиції Інституту народознавства НАН України в 
обласному конкурсі 2004 р., котрий проводило управління екології та природних ресурсів. 
Екологічний висновок щодо фінансування з цільового фонду охорони навколишнього при-
родного середовища в складі обласного бюджету природоохоронного проекту “Розробка 
та впровадження заходів, спрямованих на збереження природно-історичного середовища 
комплексної пам’ятки природи місцевого значення “Стільська”, включно з основним її 
компонентом – городищем ІХ–ХІ ст.”, листом від 19.07.2004 р. № 12-3460 було надіслано 
на адресу голови Львівської обласної державної адміністрації О. Сендеги, голови постій-
ної комісії з питань екології Львівської обласної ради А. Дейнеки та учасникові конкурсу 
– Верхньодністрянській археологічній експедиції ІН НАН України. У цьому листі, зокре-
ма, зазначалося: “Згідно із ст. ст. 6, 7 Закону України “Про природно-заповідний фонд 
України” об’єкти, що мають історично-культурну цінність, підлягають комплексній 
охороні. Городище ІХ–ХІ ст., яке є головним компонентом комплексної пам’ятки природи 
місцевого значення “Стільська, належить саме до таких об’єктів. На сьогоднішній день 
склалась ситуація, коли інтенсивні ерозійні процеси, підсилені природними карстовими 
явищами, становлять реальну загрозу для збереження природно-історичного комплексу 
даного об’єкту природно-заповідного фонду. Подані проектні пропозиції є дуже своєчас-
ними. Втілення їх в життя, дасть змогу припинити подальший негативний розвиток 
ситуації в межах пам’ятки природи. Даний вид робіт відповідає “Переліку видів діяль-
ності, що належить до природоохоронних заходів“, затверджених постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147, (зі змінами і доповненнями від 
20.11.2001 року № 1519) і тому, може фінансуватися із цільового фонду охорони навко-
лишнього природного середовища. Зазначений захід не ввійшов до Переліку першочергових 
природоохоронних заходів, які підлягають фінансуванню з цільового фонду охорони навко-
лишнього природного середовища, у складі обласного бюджету (ЦФ ОНПС) у 2004 році. 

Враховуючи вищенаведене та те, що даного заходу немає у Переліку, вважаємо за 
доцільне профінансувати природоохоронний захід у 2005 році за рахунок надходжень до 
фонду охорони навколишнього природного середовища, в складі обласного бюджету в 
сумі 149,0 тис. гривень” (рис. 7).

Рішенням Львівської обласної ради від 15 квітня 2005 р. № 356 було профінансова-
но проект робіт на тему: “Розробка та впровадження заходів, спрямованих на збережен-
ня природно-історичного середовища комплексної пам’ятки природи місцевого значення 
“Стільська” включно з основним її компонентом – городищем ІХ–ХІ ст.”

Виконавцями проекту були: колектив науковців, представлений дослідниками 
Львівського національного університету імені Івана Франка, Карпатського відділення 
Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, Державного природничого музею 
НАН України (м. Львів), Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України та 
Верхньодністрянської археологічної експедиції НАН України.

Заповідники
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За результатами проведених робіт у 2005 р. авторським колективом написано багато 
ілюстрований Науковий звіт і передано його до управління екобезпеки України у Львівсь-
кій області та до Миколаївської районної державної адміністрації. А у 2010 р. вийшла 
друком колективна монографія під назвою “Геоекологічне моделювання стану пам’яток 
природи та історії” (Комплексна пам’ятка природи місцевого значення “Стільська”) [Ко-
вальчук, Іванов та ін., 2010].

Як зазначено у передмові до цієї монографії, головними метою та завданням дослід-
жень були: “оцінка сучасного стану пам’ятки природи “Стільська” та городища ІХ–ХІ 
ст., розташованих в її межах; визначення ступеня ураження природно-історичного се-
редовища небезпечними екзодинамічними процесами; встановлення причин, чинників та 
умов прояву руйнівних процесів; прогностична оцінка змін стану природно-історичного 
середовища; передпроектне обґрунтування системи заходів, спрямованих на оптиміза-
цію стану пам’ятки, захист об’єктів історичного середовища від руйнівного впливу екзо-
генних процесів, раціональне використання природних та історико-культуриних ресурсів 
(для розвитку туризму, краєзнавства, екологічного і патріотичного виховання тощо).

Значна різноманітність природних умов, велика площа історико-археологічного 
об’єкта та його унікальність, широкий спектр екзодинамічних процесів та висока інтен-
сивність їхнього розвитку, потребували від авторського колективу застосування різних 
методів й напрямків дослідження, якими були:

1. Створення цифрових моделей рельєфу та інших геоінформаційних моделей на те-
риторію пам’ятки природи і городища.

2. Вивчення геологічної будови пам’ятки і властивостей рельєфо-утворювальних від-
кладів.

3. Аналіз гідрогеологічної будови пам’ятки, як чинника впливу на поширеня і інтен-
сивність прояву карстових, суфозійних та зсувних процесів.

4. Аналіз рельєфу, як головного чинника і регулятора широкого спектра природни-
чо-географічних процесів.

5. Виокремлення ландшафтних систем та оцінювання їхнього стану.
6. Вивчення особливостей географічного поширення інтенсивності та потенціалу 

розвитку небезпечних екзогенних процесів й ризику руйнування ними історичного середо-
вища (ерозійними, карстовими, зсувними, суфозійними тощо).

7. Вивчення ґрунтового покриву і властивостей ґрунтів;
8. Вивчення стану і властивостей біогеоцентричного компонента пам’ятки природи.
9. Аналіз потенціалу прояву поверхневого стоку та гідрологічного режиму р. Колод-

ниці та її допливів, як чинника розвитку ерозійно-акумулятивних процесів;
10. Геофізичний аналіз стану геологічного середовища та визначення особливостей 

поширення карстових форм рельєфу, зон підвищеної тріщинуватості відкладів та не-
безпеки прояву зсувних процесів.

Особливий акцент у дослідженнях зроблено на геоекологічному моделюванні стану 
комплексної пам’ятки природи місцевого значення “Стільська” із використанням сучас-
них геоінформаційних технологій, зокрема, такого відомого ГІС-продукту, як ArcGIS 9.3. 
Авторські картографічні матеріали опрацьовано у лабораторії геоінформаційного моде-
лювання і картографування Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Поряд з тим, у лабораторії створено низку геоінформаційних моделей, які дали змогу 
оцінити стан навколишнього природного середовища, в межах досліджуваної пам’ятки 
природи та історії.

Таким чином, до органів влади не тільки надсилалися листи з вимогою створення за-
повідника, але паралельно велася велика дослідницька робота, спрямована у першу чергу на 
подолання природних руйнівних процесів і шляхів їх припинення, або зведення їх до мінімуму”. 

У 2009 р. група провідних учених та педагогів України, серед яких академік НАН 
України Зіновій Назарчук (голова ЗНЦ НАН України і МОН України), директор Інсти-
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туту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, академік НАН України Ярослав 
Ісаєвич, почесний директор Львівської національної бібліотеки ім. Василя Стефаника, 
археолог, доктор історичних наук, професор, голова Археологічної комісії Наукового то-
вариства ім. Шевченка Лариса Крушельницька, ректор Львівської національної академії 
мистецтв, народний художник України, академік Академії мистецтв України Андрій Бо-
котей, голова Українського інституту пам’яті, академік НАН України, Герой України, на-
родний депутат України Ігор Юхновський, почесний директор Інституту екології Карпат 
НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки, лауреат Державної премії, народний депутат України Михайло 
Голубець, директор фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України, заслу-
жений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки 
України, академік Володимир Панасюк, директор Львівської державної галереї Мистецтв, 
Президент Українського національного комітету Міжнародної Ради музеїв, академік Ака-
демії Мистецтв України, герой України Борис Возницький, голова Наукового товариства 
ім. Шевченка, доктор історичних наук Олег Купчинський, керівник Львівського відділен-
ня Інституту археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, доктор 
історичних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України 
Ярослав Дашкевич, письменник, народний депутат України Ірина Калинець, письменник, 
лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка Ігор Калинець. Від Львівського національного 
університету ім. Івана Франка Звернення підписали: завідувач кафедри туризму географіч-
ного факультету доцент, кандидат економічних наук Марта Мальська, директор Інституту 
європейської інтеграції, доктор історичних наук, професор Богдан Гудь, завідувач кафе-
дри Історичного краєзнавства, доктор історичних наук, професор Віктор Голубко; а також 
директор Стільської середньої школи Миколаївського району Львівської області Ярослав 
Гриньців та начальник Верхньодністрянської археологічної експедиції НАН України, до-
слідник Стільського городища, кандидат історичних наук Орест Корчинський. Названі 
особи склали та надіслали на ім’я Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко письмове 
Звернення з проханням пришвидшити створення державного історико-культурного за-
повідника на території Стільського городища.

У цьому Зверненні, зокрема, зазначалося: “Ми – учені, педагоги, громадські та куль-
турні діячі України, звертаємося до Вас із твердим переконанням у тому, що створення 
і розвиток міцної української держави, немислимі без знання багатовікової історії та 
культури українського народу і без їхньої широкої популяризації, серед нашої громадсь-
кості і міжнародної спільноти. Це, зокрема, стосується вивчення витоків української 
державності VІІІ–ІХ століття, з яких, виникло й розвинулося Галицько-Волинське князів-
ство – одне з наймогутніших та найбільш авторитетних державних утворень ранньо-
середньовічної Європи. На жаль, зарубіжна історіографія, через неправильне тлумачен-
ня ключових питань української історії та культури, помилково розглядає карпатський 
регіон України, як периферію, що відставала в економічному, політичному і культурному 
розвитку.

На противагу цим антинауковим твердженням, Верхньодністрянська археологічна 
експедиція Національної академії наук України, під керівництвом кандидата історичних 
наук, Ореста Корчинського, у 80–90–х роках минулого століття, зробила вагомий внесок 
у вивчення питань появи перших інститутів державності у Верхньому Подністров’ї, від-
кривши, раніше незвіданий, пласт української історії та культури VІІІ–ХІ століть, що 
становив підвалини Галицького, а згодом Галицько-Волинського князівства.

В основу відкриттів лягли розкопки численних городищ – рештки давніх общин-
них центрів, міст, замків, фортець, осередків язичницької та християнської релігій. 
Домінантою цього державотворчого процесу є унікальний історико-культурний ком-
плекс VІІІ–ХІ століть із центром – городищем у селі Стільсько Миколаївського району 
Львівської області.

Заповідники
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Унаслідок багатолітніх досліджень встановлено, що городище та прилегле до нього 
історичне довкілля є рештками одного з найбільших міст ранньосередньовічної Європи. 
Цей комплекс може стати важливим центром міжнародного туризму, а також потуж-
ним додатковим джерелом наповнення місцевого бюджету.

Сформована у процесі тривалих досліджень якісно нова джерельна база дала під-
стави для спростування антинаукових, помилкових концепцій російської, польської та 
вітчизняної історіографії. Стало очевидним те, що поява на політичній арені Європи 
Галицької, а відтак, Галицько-Волинської держави, є явищем не випадковим, а закономір-
ним процесом, який ґрунтується на тривких підвалинах економічного, політичного та 
культурного розвитку, що сягає глибокої давнини.

Стільське городище є вагомим історичним і культурним надбанням нашого народу, 
яке ми не маємо права втратити, його необхідно ретельно оберігати та досліджувати.

Зважаючи на особливу наукову, історичну та культурну цінність, Стільське горо-
дище, у 2001 р. було внесене до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. У 
2003 р. Верховна Рада України прийняла постанову № 1351-ІV від 27.11.2003 р. про вив-
чення питання щодо створення на території городища державного історико-культур-
ного заповідника. Цього ж року Прем’єр-міністр України, п. 17 Доручення № 79585 від 
23.12.2003 р., зобов’язав відповідні міністерства та відомства й, зокрема, Львівську об-
ласну державну адміністрацію, підготувати до 01.04.2004 р. необхідну документацію 
й подати її на затвердження Кабінетом Міністрів України, як рішення про створення 
державного історико-культурного заповідника.

На жаль, всупереч міжнародному визнанню унікальної пам’ятки давньоруської 
історії та культури, через безвідповідальність окремих посадових осіб, вимоги поста-
нови Верховної Ради України та доручення Прем’єр-міністра України не були виконані, 
а наукові дослідження припинено. Через таке ставлення унікальне природне й історич-
не середовище Стільського городища швидко руйнується не тільки під дією природних 
ерозійних процесів, але й від варварської поведінки заїжджих туристів і місцевого насе-
лення. Охоронна зона пам’ятки національного значення досі не є визначеною, а на її тери-
торії відсутні охоронні знаки” (рис. 9).

У цей час Кабінет Міністрів України постановою від 03 вересня 2009 р. № 928 “Про 
занесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України” повторно включив до Державного реєстру пам’ятку архео-
логії городище в селі Стільське Миколаївського району Львівської області, присвоївши їй 
інвентарний № 130019-Н.

Одночасно до Верховної Ради України на адресу голови фракції “Блок Юлії Тимо-
шенко” – народного депутата України, Івана Кириленка, було надіслано листа за підпи-
сом автора статті, в якому йшлося, що 16.07.2009 р. у Секретаріаті Кабінету Міністрів 
України було зареєстровано письмове Звернення провідних учених, педагогів та громад-
ських діячів України на ім’я Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, за вхідним № 
41К 027997/13.

У цьому листі було зазначено, що у названому Зверненні до Прем’єр-міністра України 
акцентувалася увага на двох основних питаннях, а саме: на невиконанні відповідними міні-
стерствами та відомствами і, зокрема, Львівською обласною державною адміністрацією по-
кладених на них обов’язків, передбачених пунктом 3.21 постанови Верховної Ради України 
від 27.11.2003 р. № 1351 ІV та пункту 17 доручення Прем’єр-міністра України від 23.12.2003 
р., № 79585 щодо вивчення питання про створення державного історико-культурного за-
повідника в с. Стільсько Миколаївського району Львівської області, а також на відновленні 
діяльності Верхньодністрянської археологічної експедиції НАН України, яка упродовж кіль-
кох десятиліть проводить успішні наукові дослідження на території Стільського городища.

Листом голови фракції “Блок Юлії Тимошенко” народного депутата Івана Кириленка 
від 21 жовтня 2009 р. № 04-02/5-116., голова Комітету Верховної Ради України з питань 
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культури і духовності Володимир Яворівський повідомляв про таке: “На мою адресу, як 
до Голови депутатської фракції “Блок Юлії Тимошенко” у Верховній Раді України, надій-
шов лист археолога, кандидата історичних наук, Ореста Корчинського щодо прискорен-
ня створення державного історико-культурного заповідника на унікальній пам’ятці на-
ціонального значення - давньоруському городищі VIII–X ст. у с. Стільське Миколаївського 
району Львівської області. Прошу Вас, шановний Володимире Олександровичу, розгляну-
ти дане Звернення в межах компетенції очолюваного Вами Комітету”.

Як наслідок цитованого вище Звернення, голова Комітету Верховної Ради України з 
питань культури і духовності Володимир Яворівський листом від 21 жовтня 2009 р. 

№ 04-21/8/3-759(23/134) звернувся до Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, з 
таким клопотанням.

Шановна Юліє Володимирівно! Комітет з питань культури і духовності розглянув 
звернення Голови фракції “Блок Юлії Тимошенко” І. Г. Кириленка щодо створення дер-
жавного історико-культурного заповідника на унікальній пам’ятці національного значен-
ня – давньоруському городищі VIII‒X ст. в селі Стільське Миколаївського району Львівсь-
кої області.

Враховуючи наукове, культурне, освітнє значення Стільського городища, а також 
необхідність вжити термінових та невідкладних заходів для припинення руйнування 
унікальної пам’ятки національного значення, Комітет підтримує пропозиції І. Г. Кири-
ленка щодо прискорення створення державного історико-культурного заповідника на 
базі городища часів Київської Русі у селі Стільському.

У завершальному абзаці цього листа виділеним шрифтом записано: Прошу Вас уваж-
но поставитися до означеної проблеми і взяти під свій особистий контроль прийняття 
рішення заради збереження національної культурної спадщини України”.

І вже 27.10.2009 р. Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр Турчинов розпи-
сав доручення Міністрові культури і туризму В. В. Вовкуну, Президентові національної 
академії наук України, Б. Є. Патону і голові Львівської обласної державної адміністрації, 
М. І. Кмітю, у якому зазначив: “Прошу розглянути порушене питання та про результати 
в установлений законодавством строк поінформувати Комітет Верховної Ради України 
і Кабінет Міністрів”.

На звернення голови Комітету Верховної Ради України з питань культури та духов-
ності Володимира Яворівського до Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, на його 
адресу надійшла відповідь за підписом заступника міністра Міністерства культури і ту-
ризму України М. М. Яковини, в якому було, зокрема, зазначено: “Відповідно до резолюції 
Першого віце-прем’єр-міністра України О. В. Турчинова від 29.10.09 № 61069/1/1-09 Мі-
ністерство культури і туризму України розглянуло лист Комітету Верховної Ради Украї-
ни з питань культури і духовності від 27.10.09 № 04-21/8/3-759(231134) та за результа-
тами розгляду повідомляє про наступне.

Враховуючи наукове, культурне, освітнє значення пам’ятки культурної спадщини на-
ціонального значення – давньоруського городища у селі Стільське Миколаївського району 
Львівської області, підтримую Вашу пропозицію щодо створення історико-культурного 
заповідника на названій пам’ятці.

Зважаючи на наведене, Міністерство звернулося до Львівської обласної державної 
адміністрації з пропозицією опрацювати необхідні для створення історико-культурного 
заповідника обґрунтовуючі, фіксаційні та облікові матеріали, звернувши особливу увагу 
на фінансово-економічне обґрунтування, а також провести відповідну роботу по визна-
ченню території та зон охорони пам’ятки із встановленням охоронних знаків щодо забо-
рони діяльності, яка створює загрозу цій пам’ятці, та стосовно можливості її включен-
ня до туристичних маршрутів.”

На початку листопада 2009 р. з ініціативи голови Львівської обласної державної ад-
міністрації М. І. Кмітя, та за участю начальника управління охорони культурної спадщи-
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ни, В. І. Івановського відбулася робоча зустріч зі мною, автором численних звернень, що 
тривалий час добивався створення державного історико-культурного заповідника в селі 
Стільське. Зустріч була тривалою, але, як мені видалося, малообіцяючою, незважаючи на 
те, що і голова обласної державної адміністрації, і начальник управління охорони культур-
ної спадщини запевняли мене, що активно займатимуться питанням створення заповідни-
ка у Стільську.

Вже 15 лютого 2010 р. управління охорони культурної спадщини Львівської обласної 
державної адміністрації видало наказ № 02 “Про створення робочої групи з підготовки 
документації по створенню історико-археологічного заповідника “Стільське городище”. 
Керівником робочої групи було призначено мене і одночасно було зобов’язано мене до 
кінця березня 2010 р. розробити план заходів, а до кінця серпня цього ж року подати на 
розгляд Державної служби з питань національної культурної спадщини пакет необхідної 
документації для підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України про створен-
ня державного історико-культурного заповідника “Стільське городище”.

Тоді ж Державна служба з питань національної культурної спадщини Міністерства 
культури України від 19.05.2010 р. № 22-1399/21 звернулася до Львівської обласної 
державної адміністрації з листом, в якому зазначалося: “Зa дорученням Міністерства 
культури і туризму України, відповідно до резолюції Віце-прем’єр-міністра України 
В. П. Семиноженка, від 11.05.10 № 244771/1/1-10 до заступника Глави Адміністра-
ції Президента України Г. М. Герман, від 28.04.2010 р., № 4-01/243 щодо створення 
державного історико-культурного заповідника в с. Стільське Миколаївського району 
Львівської області, Державна служба з питань національної культурної спадщини пові-
домляє про наступне.

Городище (ІХ–ХІ ст.) в с. Стільське Миколаївського району Львівської області, 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про занесення об’єктів куль-
турної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України від 03.09.09 № 928, – є пам’яткою археології національного значення (охорон-
ний № 130019-Н).

МКТ (Міністерство культури і туризму) та Держкультурспадщини підтримують 
доцільність продовження археологічних та історичних досліджень зазначеного городи-
ща, а також його прилеглої території, з метою виявлення нових об’єктів, занесення їх 
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та створення на базі означеного 
комплексу історико-культурного заповідника.

Проте, з огляду на значну площу вказаної території, а також норми цивільного та 
земельного законодавства, питання повинно розглядатися з урахуванням сучасного стану 
землекористування.

Відповідно до статей 4, 33 Закону України “Про охорону культурної спадщини”, ан-
самблі і комплекси пам’яток оголошуються заповідниками чи музеями-заповідниками по-
становою Кабінету Міністрів України.

З огляду на викладене, у разі надходження до МКТ проекту Акта з порушеного пи-
тання, поданого відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, проект 
буде опрацьований у встановленому порядку.

При цьому підтверджуємо готовність МКТ та Держкультурспадщини надавати 
необхідну методичну та організаційну допомогу у підготовці необхідної документації по 
створенню державного історико-культурного (історико-археологічного) заповідника на 
території с. Стільське Миколаївського району Львівської області”.

Отже, як випливає з вищезацитованих документів, Комітет з питань культури і ду-
ховності Верховної Ради України, Кабінет Міністрів України, Міністерство культури і 
туризму України, а також Державна служба з питань національної культурної спадщини 
одноголосно висловилися про підтримку в оголошенні Стільського городища державним 
історико-культурним заповідником.
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Але, як не дивно, після усіх вищеописаних звернень високих учених, постанов Вер-
ховної Ради України, доручень Кабінету Міністрів України, рекомендацій Міністерства 
культури і туризму і Державної служби охорони культурної спадщини місцеві чиновни-
ки, зокрема, керівництво управління охорони культурної спадщини Львівської обласної 
державної адміністрації, продовжувало демонстративно блокувати вирішення питання 
створення заповідника. Що ж стояло за цими діями місцевого чиновництва, можна тільки 
здогадуватися...

На початку 2012 р. Президія НАН України безпідставно ліквідувала Верхньодністрян-
ську археологічну експедицію Інституту народознавства НАН України – єдиного бага-
толітнього дослідника Стільського городища та ареалу археологічних пам’яток, що його 
оточують. І в такий спосіб у черговий раз було призупинено рух до створення заповідника.

У відповідь на це вже в березні 2014 р. ініціативна група з числа учених та шануваль-
ників давньої історії і культури нашого Краю засновують і проводять державну реєстра-
цію громадської організації “Інститут наукових досліджень Стільського городища та його 
довкілля”, покликану продовжити місію Верхньодністрянської археологічної експедиції 
НАН України. Директором інституту обрано О. Корчинського. Інститут виробив довго-
строкову програму дій. В числі пріоритетних завдань – створення Стільського державного 
історико-культурного заповідника.

У жовтні 2014 р. дирекція Інституту наукових досліджень Стільського городища та 
його довкілля надіслала листа виконуючому обов’язки голови Львівської обласної дер-
жавної адміністрації Ю. І. Турянському.

У листі, зокрема, зазначалося: “Громадськість Львівщини тривалий час добивається 
від органів місцевої влади та самоуправління створення державного історико-культур-
ного заповідника на території пам’ятки національного значення городища VIII–X ст. в 
с. Стільське Миколаївського району Львівської області (інвентарний № 130019-Н). Для 
цього ученими зроблено вагомий внесок у багатогранне вивчення цієї унікальної пам’ятки 
давньої української історії та культури. Зважаючи на особливе історичне культурне та 
наукове значення цього історико-культурного комплексу для української історії та куль-
тури, Верховна рада України постановою № 1351-IV від 27.11.2003 р. (п. 23.11.) “Про ін-
формацію Кабінету Міністрів України про сучасний стан та перспективи охорони об’єк-
тів культурної спадщини України”, а Прем’єр-міністр України дорученням № 79585 від 
23.12.2003 п. (п. 17) прийняли рішення про вивчення питання створення у с. Стільське 
Миколаївського району Львівської області державного історико-культурного заповідни-
ка, з огляду на що було доручено відповідним міністерствам та відомствам, а також 
Львівській обласній державній адміністрації до 1 квітня 2004 року, подати до Кабінету 
Міністрів України відповідну документацію на узаконення статусу та території пам’ят-
ки. Але, через безвідповідальність місцевого чиновництва, вирішення даного питання було 
заблоковано і постанова Верховної Рада України та Доручення Прем’єр-міністра Украї-
ни не були виконані. Результати тривалих археологічних досліджень, що проводилися по-
стійно діючою Верхньодністрянською археологічною експедицією Національної академії 
наук України, з 1981 до 2001 року, засвідчили високу історичну та культурну цінність цієї 
пам’ятки та гостру необхідність у збереженні її для наступних поколінь і подальшого 
багатопланового поглибленого вивчення, як українськими, так і зарубіжними ученими. У 
цьому контексті виникає нагальна потреба у формуванні відповідної інфраструктури та 
залучення її потенціалу до системи національно-патріотичного, естетичного та еколо-
гічного виховання, розвитку краєзнавства та міжнародного туризму”. В листі також 
зазначалося, що: “…на тлі достатньо доброї збереженості природного та історичного 
середовища пам’ятки, існує низка проблемних ситуацій, спричинених:

а) активізацією сучасних морфодинамічних процесів під впливом природних (активні 
сучасні рухи земної кори, велика кількість та інтенсивність опадів);

б) господарських чинників (лісогосподарська та інші види діяльності людини);
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в) стихійного та неорганізованого туризму, що призводить до руйнувань печерних 
храмів, келій (викарбування на їх стінах різних написів та рисунків);

г) руйнівні грабіжницькі дії скарбошукачів. 
Нову незвідану загрозу невідворотної шкоди унікальному комплексу завдадуть пошу-

кові роботи покладів сланцевого газу та безпосереднє проведення його видобутку. Це, без-
умовно, призведе до непередбачуваних загроз для пам’ятки та його історичного довкілля, 
оскільки під городищем та прилеглою до нього територією зафіксовані значні пустоти, 
як карстового походження, так і рукотворного, через що допустити таких робіт у жод-
ному випадку не можна”. У підсумку листа було зазначено: “Унікальний історико-куль-
турний комплекс з центром – городищем у селі Стільське вимагає невідкладного захисту 
– створення державного історико-культурного заповідника на території городища та 
прилеглих до нього археологічних пам’яток. Через те дирекція Громадської організації 
“Інститут наукових досліджень Стільського городища та його довкілля” звертаєть-
ся до Вас з переконливим проханням підтримати наше клопотання та ініціювати перед 
Кабінетом Міністрів України створення Стільського державного історико-культурно-
го заповідника”. Підпис: “директор інституту археолог, кандидат історичних наук Орест 
Корчинський”. 

Цей лист від 17.11.2014 р. був скерований до відділу охорони культурної спадщини 
і культурних цінностей Львівської обласної державної адміністрації. Там він пролежав 
аж до середини 2015 р. Надій на позитивне вирішення питання не було взагалі. І тільки 
у липні 2015 р. мене було запрошено на розмову до заступника голови Львівської облас-
ної державної адміністрації Юрія Підлісного. У присутності завідувача відділу охорони 
культурної спадщини і культурних цінностей Львівської обласної державної адміністра-
ції Андрія Левика відбулася конструктивна і багатообіцяюча розмова стосовно створення 
історико-культурного заповідника “Стільське городище”. Від мене як автора відкриття і 
багатолітнього дослідника, який більше двох десятиліть добивався створення заповідни-
ка, вимагалося підготувати і подати необхідний пакет документів. У тижневий термін до-
кументи були зібрані і передані для їх розгляду, опрацювання та прийняття необхідного 
рішення.

Рішенням сесії Львівської обласної ради від 15 вересня 2015 р. № 1450 було створено 
історико-культурний заповідник “Стільське городище”, а 23 листопада 2015 р. проведено 
його державну реєстрацію.

Підсумовуючи вищеописане, слід зазначити, що досягнення поставленої мети – ство-
рення історико-культурного заповідника “Стільське городище”, було процесом складним 
і тривалим (1987–2015 рр.), який вимагав глибоких знань, величезного терпіння, віри в 
успіх і особливого мистецтва – вміти переконувати тих, кому абсолютно байдуже було 
наше історичне та культурне минуле. Заповідник відбувся, у першу чергу, завдяки вели-
чезним зусиллям багатьох високоморальних особистостей, які розуміли і глибоко цінува-
ли невичерпну скарбницю нашої неоціненної культурної спадщини.
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Рис. 1. Рішення Львівської обласної ради про створення історико-культурного заповідника “Стіль-
ське городище”
Fig. 1. Decision of Lviv regional council about establishing of Historical-cultural reserve “Stilske 
gorodysche”
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Рис. 2. Лист від В. Сєдова про доцільність створення постійнодіючої експедиції для дослідження 
Стільського городища
Fig. 2. Letter from V. Sedov about advisability of establishing of permanent expedition for researches of 
Stilske hill-fort
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Рис. 3. Лист до віце-президента АН УРСР І. Лукінова про археологічні дослідження історико-куль-
турного комплексу у с. Стільське.
Fig. 3. Letter to vice-president of Academy of sciences of Ukrainian SSR about archaeological researches 
of Historical-cultural complex in Stilske
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Рис. 4. Постанова бюро Президії АН УРСР про заходи про забезпечення досліджень давньорусь-
кого історико-культурного комплексу біля с. Стільське
Fig. 4. Decree of the Bureau of the Presidium of Academy of sciences of Ukrainian SSR about actions to 
provide researches of Medieval historical-cultural complex near Stilske
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Рис. 5. Постанова Кабінету Міністрів України про створення Стільського історико-культурного 
заповідника АН України
Fig. 5. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine about establishing of Stilske Historical-cultural 
reserve of the Academy of sciences of Ukraine
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Рис. 6. Розпорядження Президії АН України про додаткове фінансування Верхньодністрянської 
археологічної експедиції Інституту народознавства АН України
Fig. 6. Directive of the Presidium of Academy of sciences of Ukraine about additional funding of 
Verkhnyodnistryanska archaeological expedition of the Institute of ethnography of Academy of sciences 
of Ukraine
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Рис. 7. Висновок комісії Львівської обласної державної адміністрації по визначенню стану істори-
ко-археологічного комплексу у с. Стільське
Fig. 7. Conclusion of the Commission of Lviv regional state administration about definition of the state 
of historical-archaeological complex in Stilske
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Рис. 8. Висновок Державного управління екології та природних ресурсів у Львівській області щодо 
фінансування  заходів, спрямованих на збереження Стільського городища
Fig. 8. Conclusion of State agency of ecology and natural resources in Lviv region about funding of the 
actions aimed at preserving of Stilske hill-fort
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Рис. 9. Звернення до Прем’єр-міністра України Ю. Тимошенко про відновлення наукових дослід-
жень Стільського городища
Fig. 9. Circulation to Premier minister of Ukraine Yu. Tymoshenko about renewal of scientific researches 
of Stilske hill-fort
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Рис. 10. Звернення до в.о. голови Львівської обласної державної адміністрації Ю. Турянського про 
підтримку клопотання про створення державного Стільського історико-культурного заповідника
Fig. 10. Circulation to i.a. of the head of Lviv regional state administration Yu. Turyanskyi about support 
of petition about foundation of Stilske state historical-cultural reserve
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 Orest KORCHINSKYI

FROM THE HISTORY OF FOUNDATION OF THE HISTORICAL-
CULTURAL RESERVE «STILSKE GORODYSCHE»

The article is about the history of the creation of historical and cultural reserve “Stilske 
gorodysche”. An unique complex of archeological sites – fortifications, settlements, barrow 
complexes, sanctuaries, cave temples, hydro-technical structures, and first of all the gigantic hill-
fort from VIII – Х centuries in Stilsko, Mykolaiv district, Lviv region, discovered by the author 
of the article in 1981, requires wide-scale versatile interdisciplinary studies and carrying out of 
serious actions for its preservation and exhibition. The results of many seasons of researches 
of the site by Verkhnyodnistryanska archaeological expedition led by O. Korchinskyi gave the 
reason for Stilsko hill-fort in 2001to obtain the status of a national archeological monument.

There are a number of important and interesting documents are presented: letters from well-
known scientists – archaeologists, historians, and naturalists who emphasized the importance of 
researching of this archaeological complex and the establishing of historical-cultural reserve here, 
resolutions and decisions of state authorities, Presidium of the Academy of Sciences of Ukraine. 
A number of reasons, mostly subjective, inhibited the process of archaeological researches of the 
site and creation of the reserve. Despite quite serious obstacles, in 2015 the Historical-Cultural 
Reserve “Stilske Gorodyshche” was established and began its work.

Корчинський О. З історії створення…
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Андрій ЛЕВИК 

МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ ЗАПОВІДНИКІВ

Вступна інформація про охорону культурної спадщини. Охорона культурної спад-
щини у сучасному світі є ознакою цивілізованості. Розвиток сфери охорони культурної 
спадщини є необхідним для подальшого розвитку цивілізації.  Як сказано у передмові 
до збірника документів Інституту культурології Академії мистецтв України: “Збереження 
культурних надбань не є тільки справою честі окремої держави. Засвідчуючи розвиток 
світової цивілізації, об’єкти культурної спадщини різних історичних епох і народів ут-
ворюють скарбницю світової спільноти, становлять інтерес для всього людства. Чимало 
міжнародних організацій, як UNESCO, Рада Європи, ICOM, ICOMOS та інші опікуються 
охороною пам’яток минувшини, докладають зусиль щодо поліпшення пам’яткоохорон-
ної справи у світі’’[Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань, 2009, с. 6]. 
Серед них в “останні десятиріччя помітну роль у розвитку міжнародної охорони культур-
ної спадщини відіграє Рада Європи. Держави – члени Ради Європи ухвалили, зокрема, 
Європейську культурну конвенцію, Європейську ландшафтну конвенцію, Конвенцію про 
охорону архітектурної  спадщини Європи, Європейську конвенцію про охорону археоло-
гічної спадщини’’ [Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань, 2009, c. 23]. 
“Європейську конвенцію про охорону археологічної спадщини (переглянуту), ухвалену 
державами – членами Ради Європи у 1992 р., ратифіковано Верховною Радою України 
2004 р. Держави – члени Ради Європи та інші держави, які приєдналися до цієї конвен-
ції, визначаючи археологічну спадщину як важливе джерело історичної інформації та 
усвідомлюючи загрозу її збереженню у зв’язку з реалізацією глобальних проектів, при-
родних катастроф, нелегальних розкопів тощо, зобов’язуються поєднувати свої зусилля 
щодо захисту археологічної спадщини як документального свідчення діяльності людини. 
З урахуванням уніфікованого визначення об’єктів археологічної спадщини, сторони зо-
бов’язуються забезпечувати належну охорону, облік пам’яток на території своїх держав, 
регулювати та здійснювати нагляд за проведенням розкопів, запобігати нелегальним роз-
копам, створювати археологічні резерви з метою забезпечення їх подальшого вивчення 
наступними поколіннями, забезпечувати фінансову підтримку археологічних досліджень 
та належним чином пропагувати пам’ятки археології’’ [Пам’яткознавство: правова охоро-
на культурних надбань, 2009, с. 23]. Також конвенцією передбачено, що “кожна Сторона 
зобов’язується запровадити за допомогою діючих у відповідній державі процедур пра-
вову систему охорони археологічної спадщини, яка передбачає створення археологічних 
заповідників навіть там, де на суходолі або під водою відсутні наявні сліди, з метою збе-
реження матеріальних свідчень, які будуть вивчатися прийдешніми поколіннями’’ [Євро-
пейська Конвенція…, 2011, с. 19].

Як було вказано вище, з метою охорони і збереження культурної спадщини прийнято 
низку міжнародних правових документів (конвенцій, хартій, рекомендацій, статутів та ін.). 
Разом з тим країни - члени Ради Європи та члени інших міжнародних організацій  мають 
своє національне законодавство. На підставі та з метою дотримання вимог цього законо-
давства між країнами укладено і підписано ряд міждержавних угод, а також, багато країн, 
членів ООН та ЮНЕСКО ратифікували міжнародні документи, взявши, таким чином, на 
себе зобов’язання дотримуватись цих вимог. “За роки незалежності Україна ратифікува-
ла низку важливих міжнародних угод з охорони культурної спадщини, стала учасницею 
пам’яткоохоронних міжнародних організацій, зокрема, Міжнародної ради з питань пам’я-



49

Левик А. Мета створенняі завдання заповідників

ток і визначних місць (ICOMOS), Міжнародної ради музеїв (ICOM) та ін.’’ [Конвенція 
“Про охорону всесвітньої культурної і природньої спадщини”, 2011, с. 6].  Одним з най-
важливіших міжнародних документів залишається “Конвенція про охорону всесвітньої 
культурної та природної спадщини”, ухвалена Генеральною конференцією Об’єднаних 
націй з питань освіти, науки і культури 16 листопада 1972 р.  Долучаючись до підписання 
міжнародних актів, Україна у той же час приймає своє національне законодавство. 

Розвиток пам’яткоохоронної справи відображається у численних рішеннях держав-
них органів влади: прийнятті законів, постанов, наказів та інших нормативно-правових 
актів за останні майже сто років. Так, наприклад, “першим нормативним актом в Україні, 
в якому порушено питання обліку пам’яток, визначено порядок їх утримання та охорони, 
а також управління пам’яткоохоронною сферою, було Положення про пам’ятки культури й 
природи, затверджене Постановою ВУЦВК і РНК УРСР від 16 червня 1926 р. [Постанова 
КМУ від 26.06.2013 № 452]. Відповідно до Положення, реєстрації підлягали усі пам’ятки 
на території України, що мали наукове, історичне та мистецьке значення; окрім того, вони 
поділялися за категоріями на пам’ятки республіканського та місцевого значення, а особли-
во цінні з них могли за постановою РНК УРСР оголошуватися заповідними [Пам’яткозна-
вство: правова охорона культурних надбань, 2009, c. 8]. 

Виклад основного матеріалу. Серед головних пам’яткоохоронних законодавчих ак-
тів держави Україна сьогодні є Закон України “Про охорону культурної спадщини’’[Закон 
України  “Про охорону культурної спадщини” від 12.07.2000 р.], Закон України “Про охо-
рону археологічної спадщини’’ [Закон України  “Про охорону археологічної спадщини” від 
18.03.2004 р.], Закон України “Про заборону приватизації об’єктів культурної спадщини’’ 
та ін. Але для того, щоби максимально мати можливість зберігати і охороняти культурні 
надбання, необхідно вчиняти певні конкретні дії: створювати спеціально уповноважені 
органи, установи, організації, залучати громадськість, інакше конвенції, хартії чи закони 
залишаться тільки на папері. З цією метою в Україні, відповідно до Закону України “Про 
охорону культурної спадщини’’, Закону України “Про охорону археологічної спадщини’’  
створені державні спеціально уповноважені органи охорони культурної спадщини. Орга-
ни місцевого самоврядування можуть створювати свої органи охорони культурної спад-
щини. У разі не-створення їх їхні функції виконує виконавчий комітет. З метою збережен-
ня культурної спадщини проводиться ряд конкретних заходів. У першу чергу це пошуки, 
виявлення, інвентаризація та паспортизація об’єктів культурної спадщини. Наступними 
кроками є визначення територій пам’яток та їх охоронних зон, визначення меж історичних 
ареалів історичних населених місць. Також для охорони та з метою вивчення і збережен-
ня окремих територій, на яких розташовані пам’ятки можуть створюватись заповідники 
або заповідні території. Історико-культурні заповідники чи території  створюються там, де 
сконцентрована значна кількість пам’яток, які мають особливо цінне значення чи визнач-
ний комплекс (ансамбль) пам’яток, які мають особливо цінне значення. До заповідника 
можуть входити будь-які види пам’яток: архітектури, археології, історії, садово-паркового 
мистецтва чи інші. У відповідності до того, який вид пам’яток переважає, заповідники 
“можуть бути історико-архітектурними, архітектурно-історичними, історико-меморіаль-
ними, історико-археологічними, історико-етнографічними’’ [Закон України  “Про охорону 
культурної спадщини” від 12.07.2000 р., ч. 3 cт. 33]. До складу заповідників можуть вхо-
дити і інші об’єкти культурної спадщини, які не пов’язані із заповідником територіально, 
але знаходяться у них чи передані їм на баланс чи у користування. Створення заповідників 
передбачено ст. 33 Закону України “Про охорону культурної спадщини’’ [Закон України  
“Про охорону культурної спадщини” від 12.07.2000 р.]. Відповідно до цієї статті “ком-
плекс (ансамбль) пам’яток з усією сукупністю компонентів, що становить культурну, істо-
ричну та наукову цінність, може бути оголошений історико-культурним заповідником дер-
жавного або місцевого значення’’ [Закон України  “Про охорону культурної спадщини” 
від 12.07.2000 р., ч. 1 ст. 33]. Заповіднику  державного значення  Указом Президента може 
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надаватись статус національного.  Серед відомих в Україні заповідників можна назвати 
такі, які створені на окремих територіях і мають велику кількість пам’яток, як, наприклад, 
Львівський історико-архітектурний заповідник, утворений у 1975 р., чи музей-заповід-
ник Софія Київська, який утворений на базі однієї фактично пам’ятки, чи історико-куль-
турні заповідники “Стільське городище’’, “Тустань’’, “Давній Пліснеськ’’, які створені  у 
прив’язці до однієї фактично пам’ятки археології. Але це не означає, що до складу заповід-
ника (будь-якого) не може бути включено окремі об’єкти чи території, на яких є пам’ятки 
культурної спадщини, які знаходяться поза межами територій цих заповідників, як було 
вказано вище. Об’єкти культурної спадщини, у тому числі і ті, які знаходяться поза їх ме-
жами, мають бути на балансі утворених заповідників.

З метою захисту традиційного характеру середовища історико-культурних заповід-
ників “мають встановлюватися зони охорони пам’яток: охоронні зони, зони регулюван-
ня забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного 
шару’’ [Закон України  “Про охорону культурної спадщини” від 12.07.2000 р., ч. 1 ст. 32]. 
Межі, режими використання зон охорони пам’яток визначаються науково-проектною до-
кументацією і затверджуються відповідним органом охорони культурної спадщини. У ча-
стині третій ст. 32 Закону України “Про охорону культурної спадщини’’ вказано, що “на 
охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам’яток, історичних аре-
алів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, заборо-
няються містобудівні, архітектурні, ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, 
шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини’’ 
[Закон України  “Про охорону культурної спадщини” від 12.07.2000 р.]. Ключовим тут 
є – “без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини’’. Це дуже важливий 
момент. Часто цю норму статті трактують однобоко і говорять лише про те, що на охоро-
нюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам’яток не можна проводити 
будь-які роботи чи перетворення, про які йшлося вище. Але це не завжди так. Очевидно, 
що ідеальним варіантом було би, якби не проводились ніякі роботи. Але у населених пун-
ктах, де іде життя, необхідно шукати компроміси: і пам’ятку зберегти, і певні перетворен-
ня зробити. Як приклад, можемо розглянути момент виділення земельної ділянки, що є 
прерогативою місцевих органів влади. Різні підходи щодо збереження пам’ятки археології 
можуть бути застосовані при виділенні земельної ділянки під особисте селянське госпо-
дарство (ОСГ), під пасовища, під індивідуальне будівництво та багато інших випадків. 
При цьому у різних випадках може бути застосовано або археологічний нагляд, дослід-
ження, обстеження інвазійним або неінвазійним методом. При виділенні земельної ділян-
ки, наприклад, під будівництво – житлове чи нежитлове, під влаштування штучної водой-
ми може, як виняток, застосуватись руйнівний метод  дослідження з наступною втратою 
предмету охорони пам’ятки, тим самим і пам’ятки як такої. У цьому випадку необхід-
но підготувати пам’яткоохоронну документацію відповідно до наказу Міністра культури 
№ 158 від 13.04.2013 р. для підготовки рішення про зняття пам’ятки з Державного реєстру, 
як пам’ятки національного чи місцевого значення. І така земельна ділянка, де перестав 
існувати об’єкт культурної спадщини, може вільно використовуватись у цивільному обо-
роті, відповідно до чинного законодавства. Всі рішення, пов’язані з виділенням земельних 
ділянок, повинні бути погоджені з відповідними органами охорони культурної спадщини 
згідно зі ст. 5, п. 22 і ст. 6, ч. 1 п. 10 та ч. 2 п. 17 Закону України “Про охорону культурної 
спадщини’’[Закон України  “Про охорону культурної спадщини” від 12.07.2000 р.].

Якщо ж в межах охоронних зон пам’ятки, охоронюваних археологічних територій чи 
заповідників орган охорони культурної спадщини надав дозвіл на проведення певних пе-
ретворень, то вони повинні проводитись під археологічним наглядом. Коли ж ми говоримо 
про заповідники, то маємо сказати, що на їх територіях чи у межах охоронних зон будь-які 
роботи чи перетворення повинні зводитись до мінімуму або не проводитись взагалі. Але 
це не означає, що не можна розглядати питання створення інфраструктури, яка забезпечує 
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життєдіяльність заповідника. А це може бути і адміністративний корпус, музей, вказівни-
ки, означення територій, туристичні маршрути чи інша туристична інфраструктура. З цією 
метою розробляються Плани організації територій історико-культурних заповідників. Про 
це розповімо нижче.

Історико-культурні заповідники  створюються тому і там, де є “комплекс (ансамбль) 
пам’яток з усією сукупністю компонентів, що становить  культурну,  історичну  та  наукову 
цінність,  просторово, планувально і функціонально  виділений  у структурі  населеного  
пункту або локалізований поза його межами” [Закон України  “Про охорону культурної 
спадщини” від 12.07.2000 р., ч. 1. ст. 33]. Такий комплекс пам’яток “може бути оголошений 
історико-культурним  заповідником державного або місцевого значення. Історико-куль-
турним заповідником державного значення оголошується комплекс (ансамбль) пам’яток, 
що має особливу культурну, історичну і наукову цінність, справив значний вплив на розви-
ток культури, архітектури, містобудування, безпосередньо пов’язаний з видатними істо-
ричними подіями. Історико-культурним заповідником місцевого значення оголошується 
комплекс (ансамбль) пам’яток, що відображає характерні особливості історії, культури, 
архітектури чи містобудування окремого регіону або населеного пункту” [Закон України  
“Про охорону культурної спадщини” від 12.07.2000 р., ч. 1. ст. 33]. На сьогодні створен-
ня заповідників державного значення є обмеженим, у зв’язку з тим, що держава не може 
забезпечити фінансування державних заповідників. А шкода. Враховуючи цей момент, 
Львівська обласна рада після двох невдалих спроб звернення до Кабінету Міністрів про 
створення двох заповідників державного значення (на базі пам’яток археології національ-
ного значення) з можливим фінансуванням їх за рахунок коштів обласного бюджету свої-
ми рішеннями № 1450 та № 1449 від 15 вересня 2015 року утворила два історико-культур-
ні заповідники “Стільське городище” та “Давній Пліснеськ” [Рішення Львівської обласної 
ради № 1450 від 15.09.2015; Рішення Львівської обласної ради № 1449 від 15.09.2015].

Отже, частково ми з’ясували, у яких випадках і за яких умов створюються заповід-
ники. Але оголошення певних комплексів (ансамблів), територій заповідниками – це 
лише перший крок, хоча, може, і найважливіший для створення відповідних умов для 
збереження об’єктів культурної спадщини і їх популяризації. Наступні кроки визначають 
більш конкретні цілі і завдання, які ставляться перед адміністраціями історико-культур-
них заповідників. Тут, звичайно, потрібно сказати, що заповідники як юридичні особи 
діють відповідно до Положень про адміністрацію  історико-культурних заповідників, які 
затверджуються органом, до сфери управління якого він віднесений при прийнятті рішен-
ня про оголошення. “Положення  про  історико-культурний заповідник затверджується 
органом, до сфери управління якого він віднесений при прийнятті рішення про оголо-
шення комплексу (ансамблю) пам’яток історико-культурним заповідником” [Закон Украї-
ни  “Про охорону культурної спадщини” від 12.07.2000 р., ч. 5 ст. 33]. Положення про 
історико-культурну заповідну територію затверджується центральним  органом виконав-
чої влади у сфері охорони культурної спадщини [Закон України  “Про охорону культурної 
спадщини” від 12.07.2000 р., ч. 5 ст. 33]. Правда, треба зазначити, що у нашому чинному 
законодавстві не дуже чітко визначено, чим відрізняється історико-культурна заповідна 
територія від історико-культурного заповідника, щоби зрозуміти, чому Положення про 
історико-культурну заповідну територію затверджується “центральним  органом  вико-
навчої  влади  у  сфері охорони культурної спадщини”. Для порівняння процитую визна-
чення, яке подано у ч. 1 ст. 33 Закону України “Про охорону культурної спадщини”: “Істо-
рико-культурним заповідником державного значення оголошується комплекс (ансамбль)  
пам’яток, що має особливу культурну, історичну і наукову цінність, справив значний 
вплив на розвиток культури, архітектури, містобудування, безпосередньо пов’язаний з 
видатними історичними подіями. Історико-культурним заповідником місцевого значен-
ня оголошується комплекс (ансамбль) пам’яток, що відображає характерні особливості 
історії, культури, архітектури чи містобудування окремого регіону або населеного пункту” 
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[Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 12.07.2000 р.]. І відповідно: “Істо-
рико-культурною заповідною територією оголошується історично сформована територія, 
в межах якої збережена значна кількість об’єктів культурної спадщини. Оголошення тери-
торії історико-культурною заповідною територією здійснюється без вилучення пам’яток, 
їх комплексів (ансамблів), земельних ділянок, розташованих у межах такої території, у 
їх власників або користувачів” [Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 
12.07.2000 р.]. У чому тут різниця, важко, на перший погляд, сказати. Але це тема іншого 
дослідження. Єдине, на чому хочу наголосити, це те, що норма про “оголошення тери-
торії історико-культурною заповідною територією здійснюється без вилучення пам’яток, 
їх комплексів (ансамблів), земельних ділянок, розташованих у межах такої території, у їх 
власників або користувачів” так само стосується і заповідників. Правду про це було ска-
зано у Постанові КМУ № 1094 від 25.08.2004 “Про затвердження Порядку розроблення 
проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного 
фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 
призначення” [Постанова КМУ № 1094 від 25.08.2004]. Після втрати чинності цією По-
становою така норма передбачена у ст. 46 та 47 Закону України “Про землеустрій” [Закон 
України “Про землеустрій” від 22.05.2003 р.]: “Проекти землеустрою щодо встановлен-
ня (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень розробляються для створення 
повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального 
розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням 
їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів влас-
ників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і затвердженої місто-
будівної документації”.

Отже, повертаючись до цілей і завдань, які стоять перед заповідниками при їх діяль-
ності, необхідно наголосити на такому. Основною метою створення заповідників є збе-
реження, вивчення, дослідження і популяризація об’єктів культурної спадщини, які там 
знаходяться, і залежно від того, до якого виду належать заповідники, про що йшлося вище, 
формуються заходи для забезпечення виконання тих завдань, які виникають з мети ство-
рення заповідника. У Положеннях про адміністрації історико-культурних заповідників 
розроблених відповідно до Типового положення, затвердженого постановою КМУ від 
26.06.2013 № 452 [Закон України  “Про землеустрій” від 22.05.2003 р.], відображено основ-
ні завдання, які покладаються на адміністрації заповідників. Можна назвати для прикладу 
завдання, які відображені у Положенні про адміністрацію  історико-культурного заповід-
ника “Стільське городище”, який був утворений порівняно недавно, у 2015 р., і Положення 
про  адміністрацію якого було затверджено розпорядженням голови Львівської обласної 
державної адміністрації від 20.11.2015 № 722/0/5-15 “Про затвердження Положення про 
адміністрацію історико-культурного заповідника “Стільське городище” [Розпорядження 
голови Львівської обласної державної адміністрації № 722/0/5-15]. Перелік завдань такий:

– проводить роботу з виявлення, фіксації, класифікації, складення облікових доку-
ментів на об’єкти культурної спадщини, готує документи для їх державної реєстрації;

– здійснює підготовку проектів охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини, 
що входять до складу історико-культурного заповідника;

– розробляє науково обґрунтовані пропозиції щодо встановлення режиму збереження 
і порядку використання об’єктів історико-культурного заповідника, забезпечує їх утри-
мання, захист і належне використання;

– інформує Департамент про пошкодження, руйнування (виникнення загрози пошкод-
ження, руйнування) об’єктів історико-культурного заповідника;

– здійснює науково-методичне керівництво під час проведення робіт з дослідження, 
консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування і музеєфікації об’єктів істо-
рико-культурного заповідника та інших робіт на території історико-культурного заповід-
ника, в зонах його охорони;
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– подає Департаментові висновки щодо можливості розміщення реклами на території 
історико-культурного заповідника та в зонах його охорони;

– вживає заходів щодо запобігання і припинення порушення вимог законодавства про 
охорону культурної спадщини, а також до усунення негативних наслідків і відшкодування 
шкоди, завданої такими порушеннями;

– виступає замовником робіт з відбудови, реставрації та ремонту об’єктів істори-
ко-культурного заповідника та іншого майна;

– проводить роботу з комплектації та ведення обліку музейних зібрань в установлено-
му законодавством порядку;

– проводить експозиційну роботу;
– провадить інформаційно-видавничу діяльність з популяризації заповідної справи, 

висвітлення проблем охорони об’єктів культурної спадщини;
– організовує та координує проведення наукових досліджень в історико-культурному 

заповіднику із залученням (у разі потреби) на договірній основі інших організацій;
– формує музейний, бібліотечний та архівний фонди;
– здійснює міжнародне співробітництво, укладає угоди з іноземними фізичними та 

юридичними особами згідно із законодавством;
– організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації працівників заповідника;
– вживає заходів до розвитку інфраструктури екскурсійного і рекреаційного обслу-

говування на території історико-культурного заповідника, надає платні послуги, перелік 
яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

– здійснює інші заходи щодо охорони та збереження об’єктів історико-культурного 
заповідника’’.

Окрім цього адміністрація має право:
– провадити некомерційну господарську діяльність, яка відповідає меті її утворення;
– залучати в установленому порядку на договірній основі юридичних і фізичних осіб 

для виконання покладених на неї завдань;
– подавати органові, до сфери управління якого належить Адміністрація заповідника, 

пропозиції щодо обсягів фінансування, необхідного для провадження своєї діяльності та 
розвитку історико-культурного заповідника;

– утворювати у разі потреби комісії та експертні групи, проводити конкурси, конфе-
ренції, скликати наради для виконання покладених на неї завдань;

– здійснювати в установленому порядку обмін виставками із закладами культури і 
науки іноземних держав, надавати експонати для проведення виставок, у тому числі за 
кордоном;

– використовувати в установленому порядку символіку історико-культурного заповід-
ника, зображення його об’єктів, репродукції архітектурно-мистецьких, художніх та інших 
культурних цінностей, що зберігаються в його колекціях, зібраннях, фондах, а також нада-
вати право іншим юридичним і фізичним особам використовувати зазначені зображення 
відповідно до законодавства;

– проводити екскурсії на території та об’єктах історико-культурного заповідника;
– набувати в установленому законодавством порядку необхідне для провадження 

своєї діяльності нерухоме та рухоме майно;
– у разі наявності в штаті археолога, кваліфікація якого підтверджується відповідним 

документом, утворювати археологічні експедиції;
– забезпечувати охорону об’єктів і території історико-культурного заповідника [Розпо-

рядження голови Львівської обласної державної адміністрації № 722/0/5-15…].
Багато завдань, які є в Типовому положенні і в діючих положеннях, перегукуються і 

разом з тим відповідають Міжнародним пам’яткоохоронним документам, зокрема,  Єв-
ропейській конвенції про охорону археологічної спадщини (переглянуту), Конвенції про 
охорону підводної культурної спадщини та ін.
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Ще кілька слів, як було вказано вище, про Плани організації територій. “План органі-
зації території заповідника розробляють як комплексну науково-проектну документацію, 
що містить:

– Матеріали історико-архітектурних, історико-містобудівних, археологічних та інших 
досліджень.

– Обґрунтування і визначення меж і режимів використання території заповідника та 
зон охорони.

– Визначення функціонального зонування території.
– Пропозиції щодо заходів з охорони, використання, реставрації, реабілітації, му-

зеєфікації пам’яток заповідника, збереження традиційного характеру середовища (у тому 
числі видів та етапності робіт).

– Пропозиції щодо архітектурно-планувальної і ландшафтної організації території за-
повідника.

– Пропозиції щодо транспортно-пішохідної схеми та туристично-екскурсійних марш-
рутів по території заповідника й у межах зон охорони.

План організації території заповідника має розроблятися у два етапи:
1) Концепція плану організації території заповідника.
2) План організації території заповідника” [Історико-культурні заповідники…, 2011].
Висновки. Як бачимо, діяльність заповідників передбачає низку завдань, які необхід-

но вирішувати для забезпечення і реалізації мети, заради якої вони створюються. Роботи, 
які проводяться заповідником, мають науково-дослідний, науково-прикладний та пам’ят-
коохоронний характер. І це, на нашу думку, є головним для збереження культурної спад-
щини.
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Andriy LEVYK 

THE PURPOSE OF CREATING AND TASKS OF RESERVES

The article deals with the purpose of creating of reserves and their tasks. Problems faced 
by the administrations of preserves should be solved according to the requirements of current 
legislation, ensuring the rights of owners, users of land plots within the territory of reserves, while 
having opportunity to develop the reserves as scientific, museum and educational institution.

Левик А. Мета створенняі завдання заповідників
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Євген ІВАНОВ, Юрій АНДРЕЙЧУК, Петро ВОЛОШИН, 
Роман ГНАТЮК,* Іван КОВАЛЬЧУК**

АНАЛІЗ ПРИРОДНИХ УМОВ КОМПЛЕКСНОЇ ПАМʼЯТКИ  
ПРИРОДИ, ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ “СТІЛЬСЬКЕ”

Розглянуто особливості природних умов комплексної пам’ятки природи, історії та 
культури “Стільське”. Проаналізовано геологічну будову, гідрогеологічні умови і рельєф 
памʼятки як основні чинники впливу на поширення та інтенсивність прояву широкого 
спектру морфодинамічних процесів. Оцінено потенціал кліматичних умов, поверхневих 
вод і гідрологічного режиму р. Колодниця та її допливів як чинника розвитку ерозійно-а-
кумулятивних процесів. Простежено особливості геопросторового поширення ґрунтового 
і рослинного покриву. Створено серію геоінформаційних моделей, які відображають осо-
бливості природних умов досліджуваної території.

Постановка проблеми. Природно-історичне середовище пам’яток природи, історії 
та культури є національним багатством, неоціненною спадщиною минулої історії краю 
і держави загалом для теперішніх і прийдешніх поколінь. Серед таких об’єктів особливе 
місце посідає унікальна пам’ятка давньої історії та культури – Стільське городище ІХ–
ХІ ст., що входить до створеного у 2015 р. історико-культурного заповідника “Стільсь-
ке городище”. На жаль, історична спадщина цієї пам’ятки зазнає непоправних втрат, які 
викликані активізацією небезпечних морфодинамічних процесів. Водночас встановлення 
причин, чинників та умов розвитку руйнівних екзогенних процесів вимагає ґрунтовнішого 
вивчення особливостей природних умов у межах Стільського городища та його околиць. 
Власне природні умови, головно, визначають ступінь ураженості природно-історичного 
середовища небезпечними морфодинамічними процесами.

Історико-культурний заповідник “Стільське городище” розташований у західній ча-
стині Подільської височини, на межиріччі лівобережних допливів Дністра – річок Колод-
ниця і Суходолка, яку називають Миколаївсько-Роздільським Опіллям [Природа..., 1972]. 
Розглянемо детальніше особливості складових природного середовища району дослід-
ження з погляду їх впливу на розвиток сучасних морфодинамічних процесів.

Геологічна будова. У структурно-тектонічному відношенні комплексна пам’ятка 
природи, історії та культури розташована на південно-східній окраїні Західноєвропейсь-
кої платформи у межах її Рава-Руського блоку, що займає найбільш піднесену частину 
Львівського плато та Опілля. У геологічній будові беруть участь відклади верхньої кре-
йди, палеогену, неогену та четвертинної системи (рис. 1). В основі геологічного розрізу 
залягають відклади верхньої крейди, репрезентовані мергелями львівської світи, що віді-
грають важливу рельєфотвірну роль (рис. 2).

У долині р. Колодниця та у глибоких ярах, які розтинають лівий стрімкий берег річки, 
відклади верхньої крейди залягають під четвертинними породами, а у бортах ярів виходять 
безпосередньо на денну поверхню. Верхня частина світи складена сірими, ясно-сірими, іноді 
голубувато-сірими піскуватими і тріщинуватими мергелями. По тріщинах мергелі озаліз-
нені, завдяки чому набувають іржаво-бурого забарвлення. У верхній, найбільш звітрілій 
* Львівський національний університет імені Івана Франка
** Національний університет біоресурсів і природокористування України
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частині мергельної товщі, майже повсюдно зафіксовано кору вивітрювання. Поверхня від-
кладів верхньої крейди нерівна. У долині Колодниці її фіксують на висоті 300 м н. р. м. У 
днищі яру, який з південного та південно-східного боку обмежує Стільське городище, вона 
зафіксована на висоті 325 м н. р. м. [Ковальчук, Іванов, Гнатюк та ін., 2007, с. 219–241].

На розмитій поверхні верхньокрейдових відкладів залягає малопотужна (3–5 м) пачка яс-
краво-зелених, піскуватих олігоценових глин палеогену. Глини цього віку не мають суцільного 
поширення. Вони трапляються у вигляді окремих невеликих плям-останців, що збереглися від 
розмиву на лівому, стрімкому березі Колодниці. Попри невелику потужність шару ці глини, як 
і мергелисті, відіграють велику гідрогеологічну та рельєфотвірну роль. У місцях їхнього заля-
гання формується горизонт підземних вод та активно розвиваються зсуви.

Важливу роль у геологічному розрізі території городища відіграють накопичення 
баденського ярусу неогену. Вони майже суцільним плащем потужністю до 90 м покри-
вають відклади верхньої крейди та палеогену. Товща порід неогену містить три різні за 
літологією комплекси відкладів: миколавські і нараївські верстви та косівську світу. Ми-
колаївські верстви зі стратиграфічним неузгодженням залягають на відкладах верхньої 
крейди та палеогену. Вони складені різнозернистими пісковиками й пісками. Їхній колір 
білий, світло-сірий, зеленувато-сірий. Потужність миколаївських верств сягає 35–45 м. 
Над миколаївськими верствами залягає потужний нараївський горизонт. Він складений 
літотамнієвими вапняками і вапнистими пісковиками з багрянками. Часто вапняки вміщу-
ють значні за об’ємом домішки піщаного матеріалу, переважно кварцового з невеликою 
кількістю глауконіту й детриту. Потужність товщі літотамнієвих вапняків в окремих міс-
цях досягає 25–30 м. Нараївські верстви перекриваються малопотужною (до 3–5 м) пач-
кою глин косівської світи. Глини залягають у вигляді невеликих за площею ізольованих 
тіл, що займають панівні висоти у рельєфі. Вони мають жовте, жовтувато-сіре із зеленува-
тим відтінком забарвлення, високу пластичність і в’язкість.

Над відкладами баденію і верхньої крейди залягає практично суцільний шар накопичень 
четвертинного віку. Це переважно елювіально-делювіальні нагромадження, репрезентовані 
середніми і важкими суглинками. Потужність шару цього типу відкладів змінюється від 1,2 
до 3,0 м [Андрейчук, Бокотей, Вовк та ін., 2010]. На схилах вона, зазвичай, не перевищує 
1,0 м. Подекуди їх немає зовсім. На таких ділянках корінні породи підходять безпосередньо 
під ґрунтово-рослинний шар. Завдяки відсутності фільтраційного екрану, їхні властивості 
надзвичайно сприятливі для розвитку суфозійно-карстових процесів. У місцях близького 
від поверхні залягання пісковиків під сучасними ґрунтами міститься малопотужний шар 
різнозернистих кварцових і кварцглауконітових пісків потужністю до 2,0 м.

Сучасний ґрунтовий покрив, сформований на елювіальних суглинках, репрезентовано 
головно темно-сірими, опідзоленими відмінами ґрунтів. Їхньою характерною особливістю 
є сильне поверхневе оглеєння, зумовлене поганою дренованістю й близьким від поверхні 
заляганням водотривких глин косівської світи. Окрім природних, у межах самого городища 
поширені техногенні ґрунти (культурний шар). Вони являють собою переміщені людиною 
природні ґрунти з домішками слідів її діяльності. Породами цього типу складені вали та ви-
мощені дороги. Крім того, вони виявлені свердловиною, пробуреною у рові за 30 м на північ 
від головного входу в городище. Їхня потужність тут становить 2,0 м [Андрейчук, Бокотей, 
Вовк та ін., 2010]. Складені вони суглинком м’якопластичним, гумусованим, темно-сірого 
кольору, який безпосередньо залягає на косівських глинах. Високий ступінь розчленованості 
ділянки ярковими системами зумовив утворення у вапняках і пісковиках уздовж ярів систе-
ми тріщин бокового відпору з розкриттям до 10–20 см. Їхня наявність створює сприятливі 
передумови для поглинання поверхневого стоку й активного розвитку суфозійно-карстових, 
обвальних та зсувних процесів. Часто у бортах ярів можна побачити широкі вертикальні 
тріщини, виповнені залягаючими вище за розрізом породами. Загалом, геологічна будова 
досліджуваної території виступає як важливий чинник розвитку спектра сучасних морфо-
динамічних процесів та створює сприятливі передумови для їхнього негативного впливу на 
природно-історичне середовище комплексної пам’ятки і городища.

Іванов Є., Андрейчук Ю., Волошин П. та ін. Аналіз природних умов…
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Гідрогеологічні умови. Досліджувана територія розташована у межах Подільського 
гідрогеологічного району, який належить до Волино-Подільського артезіанського басейну 
[Руденко, 1972]. У її межах виділяють три водоносні горизонти: верхньокрейдовий, нео-
геновий і четвертинний.

Природне середовище

Рис. 1. Геологічна карта комплексної пам’ятки природи, історії та культури “Стільське”
Fig 1. Geological map of the complex site of nature, history and culture “Stilske”

Водоносний горизонт у відкладах верхньої крейди є найбільш поширеним і водоз-
багаченим. Підземні води належать до тріщинного типу. Він пов’язаний з мергелями 
львівської світи. Ступінь водозбагачення порід залежить від тріщинуватості мергелів, яка 
змінюється у широкому діапазоні. Найбільшою тріщинуватістю характеризуються породи 
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до глибини 60–100 м. Нижче від цієї глибини вони стають майже безводними. Завдяки 
наявності у верхній частині мергелистої товщі глинистої кори вивітрювання, яка являє 
собою водотривкий шар, води горизонту зачисляють до класу напірних. Величина напору 
змінюється залежно від розташування ділянки у рельєфі. У долині Колодниці він переви-
щує 10 м. У межах вододілу, де розміщене городище, води безнапірні. За хімічним складом 
підземні води відносять до гідрокарбонатно-кальцієвого класу із загальною мінераліза-
цією до 1,0 г/дм3 [Андрейчук, Бокотей, Вовк та ін., 2010].

Неогеновий водоносний горизонт у межах городища є першим від поверхні. Він сфор-
мувався на глинах палеогену, а у місцях їхньої відсутності – на мергелистих глинах верх-
ньої крейди. Водовмісними породами є нижня частина товщі миколаївських пісковиків та 
пісків нижнього баденію. Потужність горизонту невелика, вона не перевищує 2,5–3,0 м. 
У місцях відкриття пісковиків ярами утворені низхідні, малодебітні джерела продуктивні-
стю 0,1–0,2 дм3/с. Такі джерела виявлено у двох ярах, що обмежують городище з півден-
но-східного та північного боку, на контакті палеогенових глин і пісковиків. Розвантаження 
вод цього горизонту у вигляді джерел та мочарів дає початок струмкам Затінок і Химина 
долина, які впадають у р. Колодниця. Хімічний склад вод близький до описаного вище. 
Вони гідрокарбонатно-кальцієві з мінералізацією 0,6–0,8 г/дм3. У районі тектонічного по-
рушення, де відклади миколаївських верств (в опущеному блоці) залягають нижче базису 
ерозії, потужність збагаченої водою товщі перевищує 10 м [Ковальчук, Іванов, Гнатюк та 
ін., 2007, с. 219–241]. Тут ці води частково перетікають у четвертинний водоносний гори-
зонт й підживлюють р. Колодниця.

Води четвертинного водоносного горизонту мають чітку геоморфологічну локаліза-
цію. Вони трапляються лише у межах заплавної тераси Колодниці та днищах ярів. Водо-
вмісними породами є заплавний алювій та пролювіальні відклади ярів. Глибина залягання 
вод від поверхні змінюється від 0,3–0,5 до 1,0–1,5 м та зазнає значних сезонних змін. На 
вододільній поверхні і привододільних схилах у водозбагачені періоди року безпосеред-
ньо під ґрунтово-рослинним шаром та над косівськими глинами формується тимчасовий 
водоносний горизонт типу верховодки. Завдяки йому простежується періодичне перез-
воложення ґрунтів, яке призводить до активного розвитку у них процесів оглеєння, а на 
схилах – опливних процесів.

Рельєф. Комплексна пам’ятка природи, історії та культури “Стільська” розташована у 
південно-західній частині Західноподільського горбогір’я (Опілля), у межах геоморфоло-
гічного району, відомого під назвою Малого або Бібрсько-Миколаївського Опілля. Рельєф 
у районі пам’ятки за орографічними ознаками типовий для Малого Опілля і добре передає 
його головні морфологічні особливості, характерні також і для Великого Опілля: горби-
стий, місцями платоподібний характер рельєфу, значна густота і глибина розчленування, 
панування майже діагонального (пн.пн.зх. – пд.пд.сх) орографічного напрямку при субме-
ридіальній протяжності головних річкових долин.

Південно-західна частина Малоопільської височини (межиріччя річок Зубра–Су-
ходілка), всередині якої розміщена досліджувана пам’ятка, виділяється порівняно знач-
ною глибиною розчленування (перевищення вододілів над дном річкових долин досягає 
тут 120–150 м) та добре вираженим платоподібним характером рельєфу, що підкреслений 
наявністю глибоких крутосхилових долин. Виразно виявляється типова для Опілля аси-
метрія головних річкових долин з крутішим схилом західної експозиції, особливо асиме-
трична долина Колодниці поблизу с. Стільське. Саме тут, над високим лівим схилом річки, 
розташована центральна частина Стільського городища.

Високий (65–85 м) і стрімкий східний схил долини р. Колодниця з розташованої 
західніше Стільська вирівняної вершинної поверхні порівняно невисокого Зубра-Колод-
ницького межиріччя сприймається як розчленований крайовий уступ осібної височини, 
помітно вищої за прилеглу ділянку межиріччя. Насправді гіпсометричний контраст рельє-
фу право- й лівобережжя Колодниці пов’язаний не з місцевою припіднятістю вершинної 
поверхні Малоопільської височини, а з наявністю широкої Стільської улоговини, до якої 
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належить зазначена вище ділянка Зубра-Колодницького межиріччя. Стільська улоговина 
простягається від долини р. Зубра у напрямку до м. Новий Розділ із захопленням значного 
фрагмента долини р. Колодниця. Північно-західна межа улоговини на короткому відріз-
ку – від північної до південної околиць с. Стільсько – проходить уздовж високого схилу 
долини Колодниці і є тут особливо виразною.

Територія Стільського городища охоплює невелике (площею близько 1,0 км2) платоподіб-
не підняття, вершинна поверхня якого підноситься на 65–105 м над днищем прилеглих до-
лин. Зазначене підняття належить до сильно розчленованого платоподібного масиву Колод-
нице-Суходільського межиріччя. Серед інших подібних піднять, розміщених на лівобережжі 
Колодниці, підняття з городищем вирізняється порівняно значною (до 30–35°) стрімкістю та 
висотою схилу, що звернений до цієї річки. Інша, менш помітна відмінність цього платоподіб-
ного підняття, пов’язана з його порівняно хорошою відокремленістю від головного масиву 
Колоднице-Суходільського межиріччя – підняття з’єднане з ним вузьким “перешийком”, вер-
шинна поверхня якого має ширину 200–250 м [Андрейчук, Бокотей, Вовк та ін., 2010].

Рис. 2. Геологічний розріз за лінією А – Б
Fig. 2. Geological section by the line А – Б

Зовнішні оборонні вали Стільського городища розміщені головно на схилах долин, 
що обмежують розташоване між ними платоподібне підняття з північного, південного і 
південно-східного боку. Цікавим є розташування оборонних споруд не лише на прилеглих 
до підняття, а й на протилежних схилах долин.

В межах комплексної пам’ятки природи, історії та культури “Стільська” виділяють 
форми рельєфу флювіального, денудаційно-флювіального, гравітаційного, карстового, 
суфозійного й антропогенного походження. Стислу характеристику головних генетичних 
типів і форм рельєфу подано у послідовності, що відображена в умовних позначеннях до 
геоморфологічної карти (фото 1–1а).

Флювіальний і денудаційно-флювіальний рельєф. Головними елементами флюві-
ального рельєфу виступають схили та днища різнорангових долин, створені діяльністю 
постійних і тимчасових водотоків. Долини найбільших водотоків дослідженої території – 
р. Колодниця та її більших допливів – морфологічно зрілі денудаційно-флювіальні утво-
рення. Головні морфометричні характеристики складових цих форм (висота й крутість 
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схилів, ширина днища) помітно відрізняються на право- і лівобережжі Колодниці: лівобе-
режні долини мають значно більшу висоту і крутість схилів, верхні частини яких виступа-
ють одночасно схилами вододільних платоподібних масивів.

У долині Колодниці та у пригирлових частинах долин її правобічних приток, окрім 
невисокої (до 1,0–1,5 м над рівнем води) заплави можна виділити дві надзаплавні тераси. 
Відносні висоти обох терас поступово зростають за течією ріки, досягаючи у південній 
частині с. Стільсько 6,0–7,0 (перша надзаплавна тераса) і 12,0–15,0 м (друга надзаплавна 
тераса) [Ковальчук, Іванов, Гнатюк та ін., 2007, с. 219–241]. Відсутність відслонень тера-
сових відкладів не дає змоги здійснити обґрунтоване датування виділених терас. Попе-
редньо, за аналогією з терасами інших рік Придністерського Опілля, нижню надзаплавну 
терасу долини Колодниці зачисляють до пізнього, верхню – до середнього плейстоцену.

Серед дрібніших флювіальних утворень варто виділити стрімко-схилові яркоподіб-
ні форми голоценового віку, які характерні для рельєфу Колоднице-Суходільського ме-
жиріччя. З урахуванням розмірів та морфології цих форм можна вирізнити два їхні основ-
ні типи. Форми першого типу являють собою порівняно великі й глибокі (до 8,0–10,0 м) 
стрімкосхилові ділянки, що утворені на місці пізньоплейстоценових ложбинно-балкових 
форм. Ці врізи у верхів’ї іноді мають ознаки, властиві для ростучих ерозійних форм (ярів), 
тому можуть бути трактовані як зрілі яри. Яркоподібні форми другого типу розчленову-
ють схили долин; їх можна розглядати як первинні, схилові врізи. Ці долини вирізняються 
меншою глибиною (до 5,0 м) та крутістю схилів. Для них не властиві відгалуження, харак-
терні для першого типу яркоподібних форм.

Денудаційний рельєф. Елементи рельєфу денудаційного, у тім числі структурно-де-
нудаційного походження відіграють важливу роль у будові рельєфу пам’ятки. Головними 
складовими цього рельєфу є відносно вирівняні поверхні – денудаційні рівні, утворені 
внаслідок субпаралельного відступання надрівневих денудаційних уступів. Розрізняють 
вісім різновікових поверхонь. Виділені вирівняні денудаційні поверхні згруповані у ком-
плекси низьких, середньої висоти й високих рівнів.

Іншими елементами денудаційного рельєфу є міжрівневі денудаційні уступи, що яв-
ляють собою переважно пологі випукло-ввігнуті схили, розташовані між вирівняними 
денудаційними поверхнями. Морфометричні показники уступів залежать від геологічної 
будови рельєфу і змінюються в широких межах. Зокрема, їхню стрімкість вимірюють 2‒8° 
(таку стрімкість мають найвищі уступи, вироблені у літологічно однорідній товщі нижньо-
баденських органогенних вапняків та в перекриваючих їх глинистих відкладах косівської 
світи й досягають 15–20°). Стрімкі міжрівневі денудаційні уступи, приурочені до відпре-
парованого денудацією горизонту грубоверствуватих нижньобаденських пісковиків, що 
простягаються уздовж західної околиці с. Стільсько, виразно виділені на тлі переважно 
пологосхилового рельєфу правобережжя Колодниці.

Денудаційні уступи із вирівняними поверхнями творять східчасту ярусність рельєфу, 
добре виявлену у південній частині Малоопільської височини. Варто зазначити, що на те-
риторії Стільського городища, а саме у долині потоку Затінок, а також в урочищі Рогатка, 
добре виявлена ярусність рельєфу іншого, структурно-денудаційного типу: під час контак-
ту порівняно пологих і крутих схилів долин тут простежуються сходинки, розташовані на 
висоті 320–350 м. Вирівняні ділянки пов’язані з горизонтом водотривких порід.

Гравітаційний рельєф. Гравітаційний рельєф пам’ятки репрезентований двома великими 
зсувами та значною кількістю дрібніших зсувних форм. Великі зсуви розташовані на стрімкому 
східному схилі долини Колодниці, й загалом – від брівки до підошви – охоплюють цей схил. 
Утворення таких порівняно великих зсувів, з урахуванням локальності їхнього розвитку, по-
трібно пов’язувати з тривалим й інтенсивнім підмивом (підрізкою) Колодницею власного ліво-
го берега. Формуванню зсувів сприяла висока водонасиченість місцевих неогенових відкладів, 
зумовлена наявністю товщі водотривких порід палеогенового та крейдового віку. Порівняно 
дрібні зсуви приурочені головно до верхів’їв яркоподібних долин. Розташування цих форм за-
свідчує зв’язок з глинистими породами палеогенового і неогенового (косівська світа) віку.
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Карстовий рельєф. Рельєф карстового походження репрезентований карстовими лійка-
ми різних розмірів і форм. Переважають дрібні (середній діаметр до 5 м) чашо- і лійкоподіб-
ні форми глибиною до 2,0–3,0, рідше – 5,0–6,0 м. Усі карстові лійки приурочені до потужної 
(до 20 м і більше) товщі органогенних вапняків ранньобаденського віку. Контури поширення 
цих порід близькі до контурів вершинних поверхонь межиріч, але карстові форми просте-
жуються переважно в їхніх периферійних частинах – уздовж брівок великих долин; зрідка 
трапляються вони на відносно понижених, сідловинних ділянках межиріч та в їхніх приво-
додільних частинах – там, де потужність перекриваючих відкладів є незначною.

Кліматичні умови. Клімату району властиві порівняно м’яка зима й вологе помір-
но-тепле літо. Максимальна і мінімальна температури повітря становлять, відповідно, 
+37 °С і –33 °С. Кількість посушливих днів (вологість повітря менше ніж 30 %) складає 
у середньому вісім діб у році. Панівними є вітри західного, південно-західного і північ-
но-західного напрямків. Середня річна швидкість вітру не перевищує 4,0 м/с. У табл. 1 
наведено значення основних кліматичних характеристик досліджуваного району.

Табл. 1. Основні кліматичні характеристики (дані метеостанції Миколаїв)

Спостережений добовий максимум опадів становить 120 мм. Сніговий покрив у басейні 
спостерігають у 76 % зим. Середня висота снігового покриву становить 19 см, максимальна – 
90 см. Середня величина випаровування з водної поверхні становить 520 мм [Природа..., 1972].

Поверхневі води. Водними об’єктами є річка Колодниця, струмки Затінок і Химина до-
лина. Річка Колодниця та її лівобережні допливи належать до басейну р. Дністер. Басейн 
розташований у межах Опілля. Загальна довжина річки становить 21,5 км, площа водозбору 
– 65,4 км2, залісеність – 66,0 %, а заболоченість – 0,3 %. За витік річки прийнята відмітка 
365 м н. р. м., що розташована 1,5 км на південний схід від с. Поляна Миколаївського району 
Львівської області. Річка не має допливів з довжиною понад 10 км. Загальне падіння річки 
119 м, а середньозважений похил 3,2 м/км. Норма стоку у гирлі річки становить 8,26 млн м3, 
стік маловодних років забезпеченістю 75 і 95 %, відповідно, становить 6,02 і 4,13 млн м3. 
Вода річки належить до гідро-карбонатно-сульфатно-кальцієво-магнієвого класу.

Струмки Затінок і Химина долина є лівобережними допливами річки Колодниці 
(фото 2). Основні гідрографічні параметри зазначених струмків та головної річки Колод-
ниця наведені до розрахункових створів у табл. 2.

Табл. 2. Гідрографічні параметри водотоків у районі Стільського городища

М   І   С   Я   Ц   І 
Рік  

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII ІХ Х ХІ ХІІ  

Температура повітря, °С 

–5,0 –4,2 0,3 6,7 12,7 15,2 17,4 16,5 13,0 7,7 2,4  –2,6  6,7  

Відносна вологість повітря, % 

84 85 80 74 72 73 74 77 80 82 88 88  80  

Опади, мм 

52 53 54 60 75 101 112 95 62 56 57 56  833  

 

Назва водотоку  
Населений 
пункт  

Створ F, км2 L, км 
Похили, ‰ F, ліс, 

% І сер. І сер. зв. 

Колодниця  Стільське 1 21,0 7,5 10,7 4,8 60 

Затінок  Стільське 2 0,96 1,31 53,8 27,1 95 

Химина долина  Стільське 3 1,33 1,42 46,5 26,8 90 
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Долина річки Колодниця має багато дрібних допливів з розгалуженими системами 
балок, що загалом утворює значну густоту долинно-балкової мережі і розчленованість по-
верхні. Широкі днища долин у поєднані з крутими, але задернованими і залісненими схи-
лами надають рельєфу вигляду зрілості, незважаючи на велику густоту і глибину розчле-
нування. Значна кількість свіжих ярів, які мають вигляд певного відмолодження процесів 
ерозії, викликана вирубкою лісів на схилах та їх оранкою. За густотою горизонтального 
розчленування рельєфу басейн річки відносять до середньорозчленованого. За глибиною 
вертикального розчленування горбистих рівнин (50–100 м) район належить до глибоко 
розчленованого. Середня густота розчленування басейну гідрографічною мережею стано-
вить 1,64 км/км2 [Андрейчук, Бокотей, Вовк та ін., 2010].

Живлення водотоків змішане, переважає дощове. У річному ході рівня виділяють 
весняний підйом рівня, який зумовлений таненням снігу і весняними дощами, та серію 
літніх дощових паводків, що за висотою переважають весняний підйом води. Весняна 
повінь на річках починається, зазвичай, у середині березня. Підйом рівня проходить ін-
тенсивно (до 0,5–1,0 м/добу). Тривалість стояння піку становить одну–дві доби.

Спад води проходить менш швидко, ніж підйом, і триває до 20 діб. Середня три-
валість повені становить близько місяця. Весняну межінь визначають у квітні. Найнижчі 
рівні води спостерігають у різний час, у період з травня по жовтень. Протягом літа прохо-
дить два–чотири дощових паводки, висота яких інколи перевищує максимальний рівень 
весняної повені. Паводкам передують значні опади. Зимова межень починається у грудні 
й триває до кінця лютого. Під час відлиг вона порушується невисокими підйомами рівня. 
Температура повітря під час відлиг досягає +2–5 °С. Найнижчі значення рівня спостеріга-
ють на протязі грудня–лютого.

Впродовж року стік розподіляється нерівномірно: 37 % його проходить у весняний 
період (березень–травень), на літо–осінь (червень–листопад) припадає також 37 % і на 
зиму близько 26 % річного стоку.

Температура води змінюється від нульових значень взимку до 18–21 °С влітку. Мак-
симальна температура води становить +26 °С. Льодовий режим нестійкий, часто просте-
жується тимчасове скресання річки. Перші льодові утворення, забереги, з’являються най-
частіше у першій половині грудня, інколи у січні. Шуга та осінній льодохід бувають зрідка. 
Льодостав визначають у другій половині грудня. Середня тривалість періоду льодоставу 
2,0–2,5 місяці, тривалість льодових явищ коливається від 21 до 100 діб. Середня товщина 
льоду становить 10 см, а найбільша – 20 см. Весняний льодохід передує максимальному 
рівню весняної повені й триває одну–три доби. Початок льодоходу належить до другої 
половини лютого – першої декади березня.

Поверхневі води належать до гідрокарбонатного класу. В їхньому складі переважають 
іони НСО3

− і Са2
+. Найменші значення мінералізації й твердості характерні для періоду 

весняної повені. У період межені мінералізація і твердість досягають найвищих значень.
Ґрунтовий покрив. Зональні лісостепові ґрунти Стільського горбогір’я утворились 

на лесових відкладах внаслідок накладання двох основних процесів ґрунтоутворення – 
підзолистого й дернового, різний ступінь прояву яких призвів до утворення підтипів сірих 
лісових ґрунтів [Андрущенко, 1970]. На території плато ці ґрунти займають понад 72 % 
його площі переважно під залишками грабово-букових дібров [Природа..., 1972].

Залежно від сукупної дії чинників ґрунтоутворення, а саме підстелюючих порід, осо-
бливостей орографії, гідрологічного режиму і типу антропогенного використання, ґрун-
товий покрив пам’ятки утворюють п’ять основних типів ґрунтів. Панівними є сірі та яс-
но-сірі лісові, сірі лісові оглеєні, сірі і темно-сірі реградовані й дерново-карбонатні ґрунти. 
Ясно-сірі ґрунти на дослідженій території поширені локально [Андрейчук, Бокотей, Вовк 
та ін., 2010].

Ґрунти території, яка обмежена мережею оборонних валів і яку визначають як “дити-
нець городища”, мають складне природно-антропогенне походження. Це ґрунти, які зазна-
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ли тривалого безлісого періоду розвитку і на даний момент розвиваються під шпильковим 
деревостаном. Ці ґрунти діагностовані як сірі і темно-сірі реградовані, які характеризу-
ються слабкими ознаками елювіювання, добре гумусованим профілем і високим вмістом 
на гранях структурних окремостей карбонатів кальцію. Новітній лісовий період розвитку 
цих ґрунтів зумовив повторний прояв процесів опідзолення. На вододільних ділянках го-
родища, де оборонні вали утворюють замкнені контури, формуються перезволожені ареа-
ли з болотними ґрунтами та застійним водним режимом.

Тривале та різнопланове втручання людини у функціонування строкатого ґрунтового 
покриву пам’ятки супроводжується втратою цінного гумусового матеріалу, яка перевищує 
хаотичне надходження до ґрунту первинної органіки, порушенням режиму перебігу не 
тільки середовищних, а й геохімічних функцій ґрунтів.

Рослинний покрив. Природна рослинність представлена буковими, грабово-дубови-
ми та дубово-грабовими лісами. Серед букових лісів найпоширеніші асоціації Fagetum 
caricosum (pilosae), F. aegopodiosum, F. asperulosum (odorati). У деревному ярусі постій-
но Carpinus betulus, Quercus robur, Tilia cordata, ярус підліску з Corylus avellana, Swida 
sanguynea, Euonymus verrucosa формується переважно в угрупованнях на крутосхилах з 
виходами мергелів. У трав’яному покритті переважають Carex pilosa, Asperula odorata, 
Aegopodium podagraria, Carex sylvatica, C. digitata, Pulmonario obsura, Ajuga reptans, 
Stellaria holostea, Galeobdolon luteum, Sanicula europaea та ін.

Грабово-дубові ліси репрезентовані асоціаціями Carpineto-Quercetum caricosum 
(pilosae), C.-Q. aegopodiosum, C.-Q. asperulosum. У деревостанах доволі часто трапляється 
Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Acer platanoides, Cerasus avium, Pyrus communis, Betula 
pendula. Слабовиражений підлісок формують Corylus avellana, Swida sanguynea, Euonymus 
verrucosa, E. europaea. У трав’яному покритті переважають Aegopodium podagraria, 
Carex pilosa, Dryopteris filix-mas, Lathyrus vernus, Convalaria majalis, Asperula odorata, 
Carexdigitata, Pulmonario obsura, Ajuga reptans, Stellaria holostea, Galeobdolon luteum та ін.

Дубово-грабові ліси пов’язані з ясно-сірими та сірими опідзоленими ґрунтами. Де-
ревостани мають характерну двоярусну структуру. Найпоширеніші асоціації Querceto-
Carpinetum caricosum (pilosae), Q.-C. aegopodiosum, Q.-C. stellariosum (holostea).

Комплексна пам’ятка природи, історії та культури “Стільська” репрезентує типові 
лісові природні комплекси Стільське горбогір’я. Лісовою рослинністю вкрито 98 % пло-
щі заповідного об’єкта. Найпоширеніші деревостани з перевагою бука лісового (77,8 %). 
Шпильково-листяні деревостани займають близько однієї десятої від покритої лісом пло-
щі. На решті території ростуть дубові, грабові, яворові й чорновільхові ліси, а також куль-
тури дуба червоного. Переважають середньо- і високоповнотні деревостани І і ІІ класів 
бонітету (86,6 %), репрезентовані також й деревостани Іа класу бонітету: букові (7,6 %) і 
вільхові (5,8 %). Цінними в природоохоронному аспекті є деревостани віком 80–100 років 
з перевагою бука, дуба і клена-явора (19,8 % території). Варті уваги й середньовікові, пе-
реважно букові деревостани з грабом, дубом, вільхою і явором, які займають 17,3 % пло-
щі. Решту площі об’єкта займають здебільшого букові молодняки (до 60 років). Незначні 
площі (2,5 %) займають цінні старовікові (100–180 років) букові ліси з домішкою явора, 
граба та ясена звичайного. Перспективними для збереження є угруповання з перевагою 
дуба віком 60–90 років (22 га). Варті уваги й чисті яворові деревостани (близько 4 га), які 
є малопоширеними у зоні широколистяних лісів [Андрейчук, Бокотей, Вовк та ін., 2010].

Окрім того, на території пам’ятки є штучного походження сосняки (28 га) та смереч-
ники (31 га) віком менше ніж 60 років, з участю вільхи, граба, дуба звичайного, клена-яво-
ра, сосново-ялинові з домішкою вільхи, вільхово-соснові і вільхово-ялинові угруповання 
та вільшняки, що займають 7,4 га. Загалом переважають вологі дубово-грабові бучини 
(97,6 % площі), решта припадає на сирі чорновільхові груди.

Рослинний покрив значно змінений господарською діяльністю. Першочергові заходи 
слід спрямувати на відновлення природно-історичного середовища, а саме реконструкцію 
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первинної рослинності шляхом формування змішаних деревостанів за прототипом автох-
тонних угруповань у відповідних типах ландшафту та локальних едафотопів.

Висновки. Комплексна пам’ятка природи, історії та культури “Стільська” розташо-
вана у південно-західній частині Подільської височини, а саме в межах Бібрсько-Мико-
лаївського Опілля, на межиріччі річок Колодниця й Суходолка. Район дослідження харак-
теризується платоподібним, сильнорозчленованим балками та ярами рельєфом, строкатим 
ґрунтовим покривом, у складі якого переважають сірі і темно-сірі опідзолені ґрунти з гра-
бово-буковими лісами. Він належить до давно освоєних і щільно заселених територій.

Важливою складовою комплексної пам’ятки є унікальне і добре збережене городище 
ІХ–ХІ ст. Археологічні дослідження засвідчили високу історичну та культурну цінність цієї 
пам’ятки та необхідність її збереження і подальшого поглибленого вивчення. На тлі достат-
ньо хорошої збереженості природного та історичного середовища природи виявлено низку 
проблемних ситуацій, спричинених активізацією сучасних морфодинамічних процесів під 
впливом природних (активні сучасні рухи земної кори, велика кількість та інтенсивність 
опадів) і господарських (лісогосподарська та інші види діяльності людини) чинників.

Отримані у процесі комплексних досліджень стану пам’ятки дані про особливості 
геологічної будови, рельєфу, риси та властивості поверхневих і підземних вод, ґрунтів, 
рослинного покриву дали змогу обґрунтувати систему заходів, спрямованих на стабіліза-
цію ситуації, зарегулювання й уповільнення розвитку небезпечних морфодинамічних про-
цесів, ліквідацію чи зниження ступеня загроз для об’єктів комплексної пам’ятки природи, 
історії та культури “Стільська”.
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THE NATURAL CONDITIONS ANALYSIS OF COMPLEX MONUMENT  
OF NATURE, HISTORY AND CULTURE “STILSKE”

The natural conditions features of complex complex monument of nature, history and 
culture “Stil’ska” are considered. Analyzing geological structure, hydrogeological conditions 
and relief of natural monuments as main influence factors of wide spectrum of morphodynamic 
processes distribution and intensity. Estimating climatic conditions potential, surface waters and 
hydrological regime of Kolodnycya River and its impacts as a factor of erosion-accumulative 
processes development. In addition, was traced features of soil and vegetation cover geospatial 
distribution are traced. For reflect a features of natural conditions in research area was made a 
series of geoinformation models.
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ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ҐРУНТІВ
У МЕЖАХ ДІЛЯНКИ СТІЛЬСЬКЕ (ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природ-
них ресурсів, розвиток природно-заповідного фонду є  особливо актуальними питаннями 
і невід’ємною частиною соціального й економічного розвитку Львівської області та забез-
печення екологічної безпеки для населення краю. 

Львівщина, площа якої становить 21,8 тис. км2 (3,6 % території України) – не лише 
унікальний у природничому та ландшафтно-географічному аспекті край, а й важливий 
історико-культурний центр. На її території функціонує 353 об’єкти природно-заповідного 
фонду загальною площею 166,5 тис. га, що складає 7,2 % від площі території області. Серед 
них 25 заповідних об’єктів мають загальнодержавне, а 325 – місцеве значення [Заповідні 
території Львівщини, 2008]. Так, у 2014 р. природно-заповідний фонд області відповідно 
до “Регіональної програми розвитку заповідної справи у Львівській області на 2009–2020 
роки” [Регіональна програма розвитку заповідної справи, 2008] поповнився регіональним 
ландшафтним парком “Стільське Горбогір’я”. Його площа 8,91 тис. га. В основі проекто-
ваного ландшафтного парку “Стільське Горбогір’я” є наявний об’єкт природно-заповідно-
го фонду – комплексна пам’ятка природи “Стільська”, яка створена з метою збереження 
і охорони одного з найбільших у Центрально-Східній Європі городища ІХ–XІІ ст. [Прес-
реліз прес-конференції на тему “Стільський історико-культурний комплекс..., 2005].

У результаті археологічних досліджень Верхньодністрянської експедиції НАН Украї-
ни (керівник – кандидат історичних наук О. Корчинський) встановлено, що городище і 
його довкілля є рештками найбільшого у ранньосередньовічній Європі мегаполісу, який 
належав давньому українському населенню, відомому за писемними джерелами як хорва-
ти [Korczyński, 2002].

Мета роботи – встановити еколого-геохімічні особливості ґрунтів у межах ділянки 
Стільське Львівської області.

Об’єкт дослідження – ґрунти сіл Стільське, Ілів, Дуброва.
Еколого-геохімічні дослідження виконано співробітниками лабораторії проблем ге-

оекології у 2013 р. в рамках теми “Геоекологічні проблеми заходу України (на прикладі 
території Львівської області)”.

Зразки ґрунту відбирали “методом конверта” з верхнього 0–20 сантиметрового шару 
і висушували за кімнатної температури, після чого просіювали через сито. Аналітичній 
обробці піддавали фракцію <1,0 мм. Фізико-хімічні характеристики ґрунтів (вміст вологи, 
органічної речовини, золи, рН ґрунтового розчину), катіонно-аніонний склад водних ви-
тяжок, валовий вміст важких металів (Co, Pb, Ni, Ti, V, Cr, Zn, Cu, Ba, Sr, Fe, Mn) визначали 
за методиками відповідно до державних стандартів у атестованій лабораторії спектраль-
них і хімічних методів аналізу ІГГГК НАН України. 

Згідно з фізико-географічним районуванням України, територія ландшафтного парку 
знаходиться у південно-західній частині Східно-Європейської рівнини, у Західно-Україн-
ському краї зони широколистяних лісів [Маринич, Пархоменко, Петренко, Шищенко, 
2003, с. 16–22]. Він є частиною Західно-Подільського горбогір’я [Природа Львівської об-
1  Інститут геології і геохімії горючих корисних копалин НАН України
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ласті, 1972] і за геоботанічним районуванням належить до Миколаївсько-Бережанського 
району букових та дубово-букових лісів [Шеляг-Сосонко, 1977, с. 54–65].

Рельєф території складається з декількох горбистих пасм, які досить упорядковано 
простягаються з північного заходу на південний схід. Абсолютна висота значної частини 
горбів на території перевищує 390 м, у найвищих місцях вона становить 400–405 м. Міс-
цевість дуже розчленована. Відносна висота горбів над долинами річок часто перевищує 
80–100 м, а самі долини є вузькими. 

Домінуючими ґрунтотвірними породами на території є лесоподібні суглинки, власти-
вості яких суттєво вплинули на напрям і темпи ґрунтотворення, позначились на ґрунтових 
режимах і процесах, а також на розвитку деградаційних процесів, зокрема, водної ерозії. 
Територія розчленована долинами рік Колодниця, Іловець. 

Клімат помірно-континентальний атлантичного типу з промивним водним режимом, 
що сприяє розвитку дернового, підзолистого процесів ґрунтоутворення, оглеєння, вилуго-
вування [Природа Львівської області, 1972; Шеляг-Сосонко, 1977, с. 54–65].

У ґрунтовому покриві досліджуваної території домінують ясно-сірі та сірі лісові опід-
золені поверхнево-оглеєні ґрунти. За гранулометричним складом ґрунти є легкими, се-
редніми та важкими суглинками від світло-жовтого, сірого до сіро-коричневого кольору. 
У пробах наявні вапняк (0,5–10 %), уламки інших порід (~ 0,5–59 %), коріння рослин (від 
слідів до 5 %). Вологість повітряно-сухих проб коливається від 1,01 до 1,68 %. Вміст ор-
ганічної речовини у ґрунтах 2,72–9,65 %. Значення рНводн. 5,88–8,26 од. Розподіл дослід-
жуваних показників наведено на рис. 1.

 

W – волога, ОР – органічна речовина, pHводн. – реакція ґрунтового розчину.

Рис. 1. Діаграма розподілу вмісту вологи (%), органічної речовини (%) та реакції ґрунтового роз-
чину у ґрунтах
Fig. 1. Diagram of the distribution of moisture content (%), organic matter (%) and reaction of soil 
solution in soils

На фото 3–4 представлено розподіл металів у ґрунтах досліджуваної території. У 
ґрунтах встановлено нагромадження таких елементів, мг/кг: Pb – <11–85, Zn – <50, Co – 
<6–14, Ni – <11–19, V – 30–155, Ba – 120–620, Sr – 90–290, Mn – 360–1250, Fe – 3000–9000, 
Cr – 23–65, Ti – 1000–6000, Cu – <11–18. За значеннями концентрацій метали у ґрунтах 
розташовуються у такий ряд: Fe > Ti > Mn > Ba > Sr > Cr > Pb > V > Zn > Cu > Ni > Co. 
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Геохімічну оцінку ґрунтів за вмістом металів проводили шляхом порівняння їх фак-
тичного вмісту з кларком хімічного елемента у ґрунті за [Виноградов, 1961] та гранич-
но допустимою концентрацією (ГДК) згідно з [Предельно допустимые концентрации..., 
1987].

Тільки для проби № 77 (фото 3–4) зафіксовано перевищення ГДК Pb, Ti, V і кларка для 
Co, Mn, Pb, Ba, Ti, V. Слід зазначити, що даний ґрунт характеризується низьким вмістом 
кальцію, кислою реакцією ґрунтового розчину. Відомо, що Ті є індикатором уламкової 
частини відкладів, і разом з V, Cr належить до найменш рухомих елементів. Наявність 
оксидів Mn і Fe у ґрунті сприяє сорбції елементів за рахунок ізоморфного заміщення Mn 
і Fe дво- і тривалентними катіонами, катіонообмінних реакцій і окислювальних процесів 
на поверхні оксидних утворень [Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989]. Очевидно, що основни-
ми факторами, які впливають на нагромадження елементів у ґрунтах, є ґрунтоутворюючі 
процеси та локальні особливості міграції в елементарному ландшафті.

За величиною сухого залишку (0,020–0,078 %) досліджувані ґрунти є незасолені. 
Електрична провідність для водної витяжки становить 17–141 мк См/см. За вмістом ма-
крокомпонентів водорозчинні складові ґрунтів сульфатно-гідрокарбонатні кальцієві. 

Паралельно проведений геохімічний аналіз якісного стану річок Колодниця й Іловець 
показав, що їх води гідрокарбонатні кальцієві з мінералізацією 431,03–467,66 мг/дм3, за-
гальною жорсткістю 5,2–5,65 мг-екв/дм3, рН – 7,94–8,08 од.

Макрокомпонентний склад річок можна подати у вигляді формул Курлова (1) і (2):
р. Колодниця:

                                                                    (1)

р. Іловець:
                                                                      

(2)

Порівняно з водою річок, у водних витяжках із ґрунтів зменшується частка гідро-
карбонатів (до 36–58 %-екв.), проте збільшується сульфатів (до 21–34 %-екв.) і нітратів 
(до 8–11 %-екв.). Очевидно, позначається специфіка фізико-хімічних процесів у ґрунтах, 
зокрема, розчинність солей, процеси аніонного та катіонного обміну. 

Продовження геохімічних досліджень ґрунтів, вод, донних відкладів, комплексна 
оцінка стану природного середовища, дадуть змогу повніше охарактеризувати умови 
для рекреаційної діяльності з додержанням режиму охорони заповідних природних ком-
плексів, а також розробити пропозиції щодо оптимізації рекреаційного природокористу-
вання у бік екологічно зорієнтованого.

ЛІТЕРАТУРА

Виноградов А.П. (1961). О происхождении вещества земной коры // Геохимия. – № 1. 
– С. 3–29.

Заповідні території Львівщини (2008). / За ред. Стойка С.М. – Львів: Видавництво 
ЗУКЦ. – 126 с.

Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. (1989). Микроэлементы в почвах и растениях. – Мо-
сква. – Мир. – 439 с.

 
847pH

1)4NH  K 1 3 Na 9 (Mg 86 Ca

2)3NO Cl3 10 4(SO 853HCO

450
M ,

,

 
088pH

K1) 3 Na 9 (Mg 87 Ca

2)3NO Cl3 9 486(SO3HCO

440
M ,

,

Природне середовище



69

Маринич О.М., Пархоменко Г.О., Петренко О.М., Шищенко П.Г. (2003). Удосконалена 
схема фізико-географічного районування України // Український географічний журнал. – 
№ 1. – С. 16–22.

Предельно допустимые концентрации химических соединений в почве. СанПиН 42-
128-4433-87 / Утв. МЗ СРСР от 30.10.87. – Москва. – 1987. – 54 с.

Прес-реліз прес-конференції на тему “Стільський історико-культурний комплекс 
(унікальна пам’ятка європейського значення) – стан, проблеми і перспективи розвитку” 
(2005). – Львів: УТОПІК.

Природа Львівської області (1972). / За ред. Геренчука К.І. – Львів: Вид-во Львівсько-
го університету. – С. 107–133.

Регіональна програма розвитку заповідної справи у Львівській області на 2009–2020 
роки (2008). / Рішення обласної ради від 02.12.2008 № 765. – Режим доступу: http://
ekologia.inet-idea.com/regionalna-programa-rozvitku-zapovidnoyi-spravi-u-lvivskij-oblasti-
na-2009-2020-rr.

Шеляг-Сосонко Ю.Р. (1977). Європейська широколистянолісова область. Східно-єв-
ропейська провінція. Західноукраїнська підпровінція // Геоботанічне районування Україн-
ської РСР / Андрієнко Т.Л., Білик Г.І., Брадіс Є.М., Голубець М.А. та ін. – Київ: Наук. 
думка. – С. 54–65.

Korczyński O. (2002). Grodzisko Stilskie. – Rocznik Przemyski. – Т. XXXVIII. – Z. 2: 
Archeologia. – 69 s.

Roman PANKIV, Maria KOST, Olga TELEHUZ, 
Roman KOZAK, Iryna SAKHNIUK, Orysya MAIKUT, 

Olga MANDZJA, Iryna NAVROTSKA

ECOLOGICAL-GEOCHEMICAL FEATURES OF THE SOIL
WITHIN THE STILSKE AREA (LVIV REGION)

Ecological and geochemical features of soils within the boundaries of the site of Stilsko of 
the Lviv Region have been established. The following elements were accumulated in the soils, 
mg / kg: Pb – <11–85, Zn – <50, Co – <6–14, Ni – <11–19, V – 30–155, Ba – 120–620, Sr – 
90–290, Mn – 360–1250, Fe – 3000–9000, Cr – 23–65, Ti – 1000–6000, Cu – <11–18. From the 
concentration values, the metals in the soils are arranged in the following order: Fe > Ti > Mn 
> Ba > Sr > Cr > Pb > V > Zn > Cu > Ni > Co. The main factors that affect the accumulation of 
elements in soils are soil-forming processes and local features of migration in the elementary 
landscape. By the content of macrocomponents, water-soluble constituents of soils are sulphate-
hydrocarbonate calcium. 

Geochemical analysis of the qualitative state of the Kolodnytsa and Ilovets rivers has shown 
that their waters are hydrocarbonate calcium with mineralization of 431.03–467.66 mg /dm3, 
with a total hardness of 5.2–5.65 mg-eqv/ dm3, pH is 7.94–8.08. In comparison with river water, 
the share of hydrocarbonates in water extracts from soils decreases to 36–58 % eqv. However, 
sulfates (up to 21–34 % eqv.) and nitrates (up to 8–11 % eqv.) increase. Obviously, this is caused 
by the specificity of physicochemical processes in soils, in particular, the solubility of salts, the 
processes of anionic and cation exchange.

Паньків Р., Кость М., Телегуз О., Козак Р., Сахнюк І., Майкут О., Мандзя О., Навроцька І. Еколого-хімічні…
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УДК 904(477.83-751.3): [528.8.042:52 - 625]
Стільський град.
2017. Вип. 1. С. 70–73

Андрій МАЛІЦЬКИЙ
Ігор БУБНЯК 

ГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЕЛІ ДИРАВЕЦЬ
 З ВИКОРИСТАННЯМ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ

За останні два десятиліття суттєвий прогрес здійснено в отриманні просторово-ко-
ординованої інформації завдяки широкому використанню лазерного сканування та фото-
грамметрії. Здешевлення приладів і програмного забезпечення привело до застосування 
цих технологій майже у всіх галузях господарства та науки. Далеко не повний перелік 
включає архітектуру та будівництво, гірництво, транспорт, туризм. Широко використову-
ються ці підходи в науках про Землю, охороні довкілля, в дослідженні космосу. Суттєвою 
перевагою використання новітніх технологій є представлення результатів – візуалізація.

Рис. 1. Проведення наземного лазерного 3D сканування скелі Диравець
Fig. 1. Conducting of field laser 3D scanning of Diryavets rock

Сучасні підходи до вивчення різноманітних історичних процесів і моніторингу навко-
лишнього середовища вимагають особливих методів збору даних. Так, для проведення 
археологічних досліджень часто виникає завдання фіксації поточного стану поверхні з 
1  Інститут геології і геохімії горючих корисних копалин НАН України
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високою детальністю й точністю. При цьому звертається увага на особливості залягання 
породи, колір, різноманітні субстанції, які є важливим показником певного історичного 
процесу. Використання стандартних вимірювальних засобів з метою створення векторно-
го відображення елементів поверхні може не дати очікуваного результату. Тому на зміну 
традиційним геодезичним методам координатного забезпечення наукових та виробничих 
досліджень приходять нові технології, зокрема, тривимірне наземне лазерне сканування 
у поєднанні з супутниковим позиціонуванням і засобами фотограмметрії. На основі цих 
технологій може бути отриманий великомасштабний топографічний план у необхідній си-
стемі координат, визначені азимути різноманітних напрямків і координати світил, можли-
ве моделювання структурних елементів пам’ятника з метою виявлення його достовірного 
вигляду та вигляду палеоландшафтів [Маліцький, 2016, с. 181–183].

За наявності цифрової моделі існує можливість проведення різних експериментів, 
необхідних для перевірки будь-яких гіпотез. Що важливо, ці дослідження проводяться в 
камеральних умовах у будь-який момент часу без відновлення знімальних робіт безпосе-
редньо на об’єкті. Враховуючи, що геологічні дослідження вимагають точне та детальне 
відтворення усіх особливостей поверхні, вибір даного методу знімання є повністю обґрун-
тованим [Бубняк, Голубінка, Маліцький, 2017, С. 71–73].

Наземне лазерне сканування (НЛС) на сьогодні є єдиним методом, який дає змогу з 
високою швидкістю (сотні тисяч точок в секунду) визначати координати значної кількості 
точок на поверхні об’єкта з точністю від кількох міліметрів до 4 см без значних спотво-
рень поверхні. Ця технологія реалізується за допомогою спеціальних приладів – наземних 
лазерних сканерів, які вимірюють горизонтальні та вертикальні напрямки розповсюджен-
ня лазерного випромінювання і похилі відстані. Дані, одержані в результаті лазерного ска-
нування, можуть складатися з мільярдів точок. Висока густота вимірів на поверхні до-
сліджуваного об’єкта дає змогу повністю відтворити будь-який об’єкт у вигляді точкової 
3D моделі. Завдяки роботі інтегрованої чи зовнішньої цифрової фотокамери лазерного 
сканера дані вимірювання суміщаються разом із фотознімком. Це забезпечує присвоєн-
ня кожній окремій точці (поодиночного виміру) певного кольору. Незважаючи на певні 
недоліки роботи з даними сканування – складність опрацювання даних 3D сканування, 
високі вимоги до технічних засобів опрацювання отриманих даних, досвід підтвердив, що 
всі описані особливості технології дозволяють ефективно використовувати 3D сканування 
у різних сферах діяльності [Маліцький, 2016а. с. 18–20.].

З метою детальних геологічних досліджень і розвитку туристичного потенціалу істо-
рико-культурного заповідника “Стільське городище” у липні 2017 р. проведено наземне 
лазерне сканування скелі Диравець на території села Дуброва Миколаївського району 
Львівської області за координатами 49°30 53.8  N 24°04 37.1  E.

На основі одержаної моделі буде започатковано цифрове представлення Стільського 
городища для створення віртуального туристичного середовища та проведення геологіч-
них і археологічних досліджень за новими науковими стандартами.

Наземне лазерне сканування проводиться в два етапи – польові та камеральні роботи, 
які полягають у зборі й опрацюванні одержаних даних. Польовий етап полягає у зніманні 
скелі з різних боків таким чином, щоб була захоплена уся поверхня скелі. Для цього ство-
рюють різні станції вимірювань шляхом переставлення приладу навколо та під скелею. 

При скануванні з кожної станції стояння приладу місцю встановлення сканера при-
своюються початкові нульові координати.

Геологічні дослідження полягали в описі основних структурних елементів, з яких 
складений об’єкт, в макроскопічному визначенні порід, відбір взірців для подальших до-
сліджень.

При камеральному опрацюванні одержані точкові виміри повинні бути трансформо-
вані у відповідну систему координат. Тобто  кожному місцю стояння сканера присвоюють-
ся істинні координати залежно від його розташування щодо об’єкта знімання. Цей процес 

` `̀ ` `̀
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називається реєстрацією. Для проведення реєстрації сканів використовувалися спеціальні 
кулі однакового розміру, які використовуються як опорні елементи. Стаціонарне розташу-
вання цих куль дає змогу зорієнтувати різні станції знімання щодо розставлених куль в 
одній системі координат. 

Для детального оцифрування скелі було створено 16 станцій стояння приладу. 
Першочерговим завданням камерального етапу роботи за даними лазерного скануван-

ня є точна реєстрація сканів в одній системі координат. Залежно від правильності орієнту-
вання сканів один щодо одного, залежить кінцевий результат роботи.

Після побудови єдиної точкової моделі на основі 16 сканів можна проводити подаль-
ші роботи зі створення високоточної 3D моделі скелі. У разі моделювання поверхні скелі 
проводиться повністю автоматична побудова полігональної сітки, яка будується по точках 
сканування. Єдиною умовою для точного моделювання 3D моделі цим способом є повне 
відображення поверхні у вигляді точок. В іншому разі, за недостатньої кількості вимірів у 
певних областях скелі, потрібно проводити ручне моделювання поверхні шляхом добудо-
ви каркасу полігональної сітки.

Ця модель є вхідними даними для побудови віртуального геологічного відслонення 
скелі Диравець.

З виходом на арену наземного лазерного сканування та фотограмметрії, з’являються 
нові поняття в геології – “віртуальне геологічне відслонення” та “вертикальна геологія”. 
Використання віртуального геологічного відслонення дає змогу інтерпретувати і здійсню-
вати вимірювання різноманітних геологічних елементів – орієнтації площинних та ліній-
них об’єктів, вимірювати товщини пластів, тріщин, розломи тощо. Завдяки використанню 
дистанційних методів з’являється можливість досліджувати об’єкти, які є важкодоступ-
ними (наприклад вертикальні стінки відслонень у гірських областях). Вимірювання, які 
здійснюються на віртуальних моделях, значно збільшують точність досліджень. Ще одна 
вагома причина використовувати віртуальне геологічне відслонення – це економія часу. 
Заміри традиційним підходом можуть тривати декілька днів і навіть тижнів. 

Вхідними даними є модель, отримана в результаті лазерного сканування, описана 
вище. Для подальшого опрацювання нами використаний пакет програм Move, розробни-
ком якої є фірма Midland Valley. Використання низки функціональних можливостей пакету 
дало змогу побудувати каркасну модель відслонення. Для цього нами побудовані 3D лінії, 
що відображають положення поверхні та підошви пластів, положення розломів та ін.

Досліджуване відслонення знаходиться на південно-західній окраїні Східно-Євро-
пейської платформи. Стратиграфічно воно належить до миколаївських шарів опільської 
світи нижнього бадену [Andreyeva-Grigorovich, Gruzman, 1994, p. 333–342.].

Висота відслонення становить 6 м, довжина 15 м. Досліджуваний об’єкт складений 
пісковиками різного ступеня цементації. Нижня частина утворена масивними пісковиками 
завтовшки 1-2 м. Пісковики світло-сірого кольору, деколи з жовтуватим віддінком, дрібно- 
та середньозернисті. Залягають пісковики горизонтально або до близького горизонталь-
ного положення. Вище над міцними пісковиками залягає триметрова товща  слабозце-
ментованих пісковиків. У цих пісковиках чітко прослідковується шаруватість. Уздовж цих 
елементів шаруватості були вирубані пази, призначення яких авторам невідомі. Справа від 
описаних масивних пісковиків спостерігаємо пачку тонкоплитчастих слабозцементованих 
пісковиків. Товщина пісковиків коливається від 10 до 25 см. Вони переважно тонкозерни-
сті та залягають горизонтально. В деяких пластах спостерігається скісна шаруватість. 

Вище над цими двома різними комплексами залягає пласт масивних пісковиків, що 
утворює своєрідне перекриття. Пісковики, що утворюють цей пласт, добре зцементовані, 
середньозернисті. Цей масивний пласт разом із найнижчим пластом утворюють невеликі 
виступи, що додають мальовничості об’єкту. 

У досліджуваному відслоненні виявлено тектонічне порушення, що перетинає всі 
пласти. За кінематичним типом це скид зі зміщенням 25 см.

Природне середовище
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Детальні дослідження дають змогу висловити припущення, що ніша, завдяки якій 
об’єкт отримав назву Диравець, виникла в результаті процесів ерозії різних за властиво-
стями пісковиків, з відмінними цементаційними властивостями. Свій вклад у виникнення 
ніші також вніс і розлом, що перетинає різні за ступенем цементації шари пісковиків. 

На поверхні каменя Диравця та навколо нього зафіксовані сліди давньої людської 
діяльності.
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GEOLOGICAL RESEARCHES OF DIRYAVETS ROCK WITH USING  
OF LAND LASER SCANNING

The results of scanning of Diryavets rock from the territory of Dubrova village (Mykolaiv 
district, Lviv region), located within the limits of historic-cultural reserve “Stilske gorodysche”, 
are presented at the article. Stages of creating of the final product – 3D model of rock are described. 
These steps include field and laboratory works. Approaches and methods of registering of scans 
are also described. To work out the field data, we used a number of computer programs. After 
creating of a general point model based on 16 scans, high-precision 3D model of the rock was 
constructed. This model became the basis for further geological research. The advantages of 
using of land laser scanning for archaeological and geological objects are demonstrated. Also, 
advantage of using of information technologies in archaeological and geological research for 
visualization of results and creation of virtual models of objects that allow continuing work 
with them in laboratories is emphasized. Another advantage of land laser scanning is its high 
precision and speed.

Маліцький А., Бубняк І. Геологічне дослідження скелі Диравець…
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ПАЛЕОЛІТИЧНА І МЕЗОЛІТИЧНА ДОБА ЛЬВІВЩИНИ
(з історії дослідження)

При вивчені історії населення того чи іншого регіону окрему увагу завжди звертають 
на найдавніші, первісні етапи цього процесу. Їх дослідження часто ускладнене проблема-
ми із виявленням та інтерпретацією пам’яток, однак для розуміння формування матеріаль-
ної культури, розв’язання питань автохтонності населення, культурних взаємовпливів не-
обхідне ґрунтовне вивчення найдавніших етапів нашої історії.

На теренах сучасної Львівської області найдавніші відомі на сьогоднішній день свід-
чення появи первісної людини припадають на період пізнього палеоліту. Нижче ми у хро-
нологічній послідовності розглянемо історію дослідження пам’яток раннього та серед-
нього кам’яного віку в означеному регіоні.

Перші відомості про знахідки на Львівщині слідів поселень цього періоду належать 
до кінця ХІХ ст. У с. Ульвівок Сокальського району (урочище На Кутах) виявлено крем’яні 
скребки, ножі та наконечники постсвідерського типу.

Палеолітичні стоянки на означеній території було відкрито трохи пізніше – у першій 
половині ХХ ст. У 1913 р. Т. Вішневський виявив та обстежив стоянку прадавніх людей 
у межах смт Глиняни, на території цегельного заводу, в урочищі “Діброва” [Wisniewski, 
1914]. Проте початок Першої світової війни перервав роботу вченого. Археологічні до-
слідження на короткий час вдалося відновити у 1918 р., але початок українсько-польської 
війни знову на тривалий період призупинив їх проведення. І лише у 1922 р. Т. Вішневсь-
кий продовжив розпочаті дослідження.

У стислому археологічному нарисі “Zabytki przedhistoryczne Galicyi Wschodnej”, що 
вийшов у 1918 р., Б. Януш під 1913 р. повідомив про виявлення решток викопної фауни 
(серед них – 2 бивні, 4 зуби і кілька ребер мамонта) у Львові в кар’єрі з видобутку глини, 
в урочищі Стрийська Рогатка [Janusz, 1918, s. 169]. Найбільш вірогідно ці знахідки нале-
жать до доби палеоліту (хоча також не виключена їх приналежність до мезоліту). У 1922 
р. тут були проведені невеликі археологічні розкопки працівниками кафедри археології 
Львівського університету, в ході яких знайдено кістки мамонта і крем’яні знаряддя доби 
пізнього палеоліту [Археологічні пам’ятки..., 1981, с. 99–100].

Також на початку ХХ ст. місцевими краєзнавцями зафіксована пізньопалеолітична 
стоянка на північно-східній околиці с. Нестаничі Радехівського району. Збірка складається 
з крем’яних виробів пізньопалеолітичного часу [Борисковский, 1953, с. 436].

У працях Б. Януша (1918 р.) та Ю. Полянського (1928 р.) знаходимо відомості про 
крем’яні вироби, виявлені на околицях м. Львова – у місцевості Левандівка та на вул. 
Кульпарківська [Janusz, 1918, s 167–169; Полянський, 1928, с. 9–30]. Подібні крем’яні 
* Львівський історичний музей
** Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, КЗ Львівської обласної ради “Адміністрація 
історико-культурного заповідника “Стільське городище”
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знахідки зафіксував Я. Пастернак на західних околицях м. Львова (на дюнах Янівських 
Пісків і поля Діброва), на Скнилові [Пастернак, 1929, с. 229–242], а також на Погулянці 
[Пастернак, 1933, с. 113–130].

У 1923 р. Я. Брик обстежив поселення доби мезоліту у с. Михайлівка Сокальсько-
го району. Стоянка розташована на краю першої надзаплавної тераси, яка поширюється 
вздовж рівної ділянки орного поля [Janusz, 1918, s. 50–68]. Одночасно вчений дослідив ще 
одну пам’ятку середнього кам’яного віку у с. Сілець (також на Сокальщині). Підйомний 
матеріал включав крем’яні знаряддя (скребки, вістря і трапеції) [Janusz, 1918, s. 58].

Рис. 1. Крем’яні вироби доби мезоліту з поселення Кунин І.  (за: Мацкевий та ін., 2012, с. 239)
Fig. 1. Mesolithic flint artifacts from settlement Kunyn І  (by:  Мацкевий та ін., 2012, с. 239)

У 1920-х роках пізньопалеолітичне місцезнаходження в урочищі Дубина між села-
ми Почапи та Хильчиці Золочівського району було обстежене науковими співробітниками 
Музею Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка (далі НТШ). [Черниш, 1954, с. 131; Ар-
хеологічні пам’ятки..., 1981, с. 100]. А у 1927 р. на околиці с. Новосілки цього ж району 
в урочищі Глинки виявлено скребок, нуклеус, пластини і відщепи, які датуються добою 
пізнього палеоліту [Археологічні пам’ятки..., 1981. – с. 100]. 
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У “Записках НТШ” за 1928 р. Ю. Полянський подає інформацію про пункт з пооди-
нокими крем’яними виробами доби палеоліту, локалізований у південно-західній частині 
м. Львова (сучасний Франківський район) на вул. Кульпарківській, 95 [Полянський, 1928, 
с. 23]. Ймовірно, про це місцезнаходження згадує Я. Пастернак у тих же “Записках НТШ” 
за 1933 р., додаючи інформацію про крем’яний скребок [Пастернак, 1933, с. 116]. З тери-
торії м. Львова походить і крем’яний ніж-різак, віднесений до періоду фінального пале-
оліту або мезоліту, який у 1929–1932 роках був переданий до Музею НТШ (згідно опису 
за № 21819) [Пастернак, 1933, с. 116, № 49; Мацкевий, 2005а, с. 269; Мацкевий, Панахид, 
2005, с. 49]. У 1930-х роках науковими співробітниками Музею НТШ досліджено пам’ятку 
доби пізнього палеоліту у с. Звенигород Пустомитівського району [Черниш, 1954, с. 93].

У 30-х роках ХХ ст. співробітники Львівського музею НТШ дослідили поселення 
мезолітичного часу у м. Сокаль. А у 1939 р. на околиці смт Белз було випадково відкрите 
мезолітичне поселення, яке знаходиться на піщаній дюні правого берега р. Солокії, в уро-
чищі Щирець [Грибович, 1980, с. 267; Михальчишин, 1993, с. 41; Конопля, 2012, с. 51–61].

У 1940-х роках на північно-західній околиці міста Львова, в кінці вул. Шевченка в 
урочищі Куртумова Гора геологи Л. Кудрін і В. Горецький відкрили пам’ятку мезолітич-
ного часу Львів ІІ [Свєшніков, 1976, с. 44]. Тоді ж біля Голоска (у районі колишнього 
с. Мале Голоско) експедицією Інституту суспільних наук АН УРСР у складі І. Старчука, 
М. Смішка та І. Свєшнікова зафіксовано ще одну стоянку доби мезоліту [Свєшніков, 1976, 
с.44]. На поверхні зібрано колекцію легкопатинованих крем’яних виробів, що включала 
нуклеус, різець, крайове вістря, вістря з бічною виїмкою, трапецію та невеликий наконеч-
ник з черешком пізньосвідерського типу [Археологічні пам’ятки... 1981, с. 138–139]. Ще 
один пункт із крем’яними знахідками доби мезоліту виявлено на північній околиці Льво-
ва на горбах у кінці вул. Калініна (тепер вул. Замарстинівська) [Свєшніков, 1976, с. 44]. 
Таким чином, розвідкові дослідження дали змогу зробити припущення про наявність у 
межах Львова аж трьох поселень доби мезоліту – Львів І (місцевість Голоско–Львівська 
Сахара), Львів ІІ (Кортумова Гора) та Львів ІІІ (Замарстинівські Горби).

У 1950–1970-х роках матеріали з цих пам’яток доповнені внаслідок повторних об-
стежень, здійснених працівниками Інституту суспільних наук АН УРСР О. Чернишем, 
В. Савичем, Л. Мацкевим і Р. Грибовичем. Зібрані крем’яні вироби, перш за все специ-
фічні трапеції, наконечники свідероїдного типу, а також скребки та різці дали змогу від-
нести означені поселення до епохи мезоліту і датувати у межах 10–8 тисяч років тому. 
Пам’ятка Львів І репрезентує культуру Вороців-Старуня, пам’ятка Львів ІІ – культуру 
Кам’яниця-Баранне, а пам’ятка Львів ІІІ, у зв’язку з відсутністю наконечників і геоме-
тричних мікролітів, при загальному поширенні крем’яного інвентарю, характерного для 
мезолітичних поселень, загалом віднесена до мезолітичного часу без зазначення культур-
ної приналежності [Мацкевий, Гнатюк, Панахид, 2012, с. 226–227, 243, 245]. 

Дослідження пам’яток раннього та середнього кам’яного віку на Львівщині, перер-
вані Другою світовою війною, продовжилося у 1950-х роках. У 1954 р. геологічна експе-
диція Львівського університету відкрила пізньопалеолітичну стоянку на околиці с. Плугів 
Золочівського району [Археологічні пам’ятки..., 1981, с. 99].

Низку місцезнаходжень доби пізнього палеоліту було зафіксовано археологічною екс-
педицією під керівництвом Л. Крушельницької у 1970 р. Три пункти виявлено у Сокальсь-
кому районі – Суховоля [Крушельницкая, 1971, с. 244, Свєшніков, 1976, с. 76], Ільковичі І 
та Бояничі [Крушельницкая, 1971, с. 244].

У 1972 р. Р. Грибович і Б. Ярошинський відкрили пізньопалеолітичну стоянку поб-
лизу с. Волсвин Сокальського району. Вона розташована на західній околиці в урочищі 
Сорокове [Грибович, Ярошинский, 1973, с. 273; Сілаєв, Плєханов, 2012, с. 83–85]. 

На поч. 70-х років ХХ ст. К. Татаринов у околицях с. Дороговиж Миколаївського 
району натрапив на рештки кісток мамонта, шерстистого носорога, північного оленя. У 
1975 р. Л. Мацкевий зібрав тут крем’яні вироби доби пізнього палеоліту [Артюх, Конопля, 
Мацкевой, Поцилуйко, 1977, с. 262]. 
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Рис. 2. Крем’яні вироби доби мезоліту з поселення Брюховичі VI (за: Мацкевий  та ін., 2012, с. 249)
Fig. 2. Mesolithic flint artifacts from settlement Bryukhovychi VI (by: Мацкевий  та ін., 2012, с. 249)

У 1974 р. пам’ятку мезолітичного часу Рудно ІІІ виявив В. Артюх. Наступного року 
територія поселення додатково обстежувалася Л. Мацкевим, який заклав тут шурф. Зібра-
ний матеріал представлений крем’яними виробами, зокрема, нуклеусами, скребачками, 
ретушованими пластинами, відщепами, пластинчастими заготовками та ін. [Археологічні 
пам’ятки..., 1981, с. 139]. На підставі аналізу виявлених артефактів Л. Мацевий відніс по-
селення до культури Незвисько-Оселівка [Мацкевий, Гнатюк, Панахид, 2012, с. 240].
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Рис. 3. Крем’яні вироби доби мезоліту з поселення Яструбичі І (фонди Львівського історичного 
музею)
Fig. 3. Mesolithic flint artifacts from settlement Yastrubychi I (collections of Lviv Historical museum)

Того ж року археологічною експедицією Інституту суспільних наук АН УРСР під 
керівництвом Л. Мацкевого виявлено чотири пам’ятки з культурним горизонтом мезо-
літичного часу у с. Вороців Яворівського району (Вороців ІІ, V, VІ, VІІ). На одній із них 
(Вороців ІІ) проведено археологічні розкопки. Розкрито 55 м2 площі, виявлено культур-
ні шари мезолітичної доби, доби раннього заліза і давньоруського періоду, що залягали 
на глибині 0,35 – 0,45 м від сучасної поверхні ґрунту. Зібраний матеріал складається з 
крем’яних виробів мезолітичного періоду (нуклеусів, пластин, відщепів скребків, різців 
ретушованих пластин, трапецій, вістер свідерського типу та н.). [Мацкевой, 1975, с. 38; 
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Мацкевой, 1976, с. 359]. Матеріали цих поселень репрезентують мезолітичну культуру 
Вороців-Старуня. 

Приблизно в цей же час у Яворівському районі виявлено ще одне місцезнаходження 
мезолітичного часу – Вільшаниця І. Під час поверхневих обстежень тут зібрано крем’яні 
вироби доби мезоліту – пластини з притупленим краєм та відщепи [Археологічні пам’ят-
ки..., 1981, с. 139].

У 1974 – 1975 рр. І. Михальчишин здійснив археологічні обстеження на території 
Сокальщини. Ним було зафіксовано три пункти мезолітичної доби. Перше місцезнаход-
ження Пісочне І займає рівну площадку високого (4,5–5,0 м над рівнем течії) лівого берега 
р.Західний Буг. Підйомний матеріал складається з знайдених на глибині 0,3 м від сучасної 
поверхні крем’яних виробів епохи мезоліту, фрагментів кераміки культури шнурової ке-
раміки та ранньозалізного віку [Археологічні пам’ятки..., 1981, с. 140; Пелещишин, 1981, 
с. 299]. Ще один пункт (Борове ІІ) зафіксований на північно-східній околиці с. Борове, 
на правому пологому березі р. Желдець (правосторонній доплив Рати). Дослідники цієї 
пам’ятки І. Михальчишин та В. Конопля віднесли матеріали поселення до двох культур-
но-хронологічних горизонтів – коморницької та яніславицької мезолітичних культур і да-
тували пам’ятку V тис. до н.е. [Пелещишин, Михальчишин, 1977, с. 351; Археологічні 
пам’ятки..., 1981, с. 140; Михальчишин, Конопля, 1996 б, с. 51 – 54].

Львівською розвідковою експедицією ІСН АН УРСР під керівництвом Л. Мацкевого 
у 1975 р. на Дрогобиччині, на території села Довге зафіксовано місцезнаходження мезо-
літичного часу. Серед знахідок знайдено п’ять крем’яних виробів, у тому числі скребок 
і скребло [Археологічні пам’ятки..., 1981, с. 139]. У тому ж році, у результаті археологіч-
них обстежень території смт. Моршин Стрийського району, здійснених експедицією ІСН 
АН УРСР під керівництвом Л. Мацкевого, виявлено дві мезолітичні пам’ятки. Поселення 
Моршин І розташоване на лівому березі р. Бережниці,. Підйомний матеріал, зібраний на 
площі 100×100 м, складався з крем’яних знарядь, відщепів та уламків кременю [Архео-
логічні пам’ятки..., 1981, с. 139]. Поселення Моршин ІІ зафіксоване за 0,5 км на північ-
ний схід від вищезазначеного пункту, на лівому березі р. Бережниці. Підйомний матеріал, 
зібраний на площі 50×50 м, включав крем’яні ножі, скребки та відщепи [Археологічні 
пам’ятки..., 1981, с. 139–140].

Наступного року І. Михальчишин спільно з М. Пелещишиним виявили та обстежили 
двошарову пам’ятку з мезолітичним культурним горизонтом В’язова І у Жовківському 
районі. Зібраний матеріал складається з крем’яних пластин [Пелещишин, Михальчишин, 
1977, с. 351]. У зв’язку з відсутністю на даній пам’ятці характерних індикаторів хроно-
логічної приналежності, зокрема, таких як наконечники та геометричні мікроліти, мезо-
літичний шар цієї пам’ятки не вдалося пов’язати з конкретною археологічною культурою.

Чергову пам’ятку мезолітичної доби відкрила спільна експедиція Львівського універ-
ситету, Львівського історичного музею та Музею історії релігії і атеїзму, за участі Р. Ба-
грія, В. Артюха, Г. Боднар і Л. Тарасенко, на Миколаївщині у 1977 р. Через два роки цю 
територію обстежив І. Михальчишин. Поселення Крупське І розташоване на першій над-
заплавній терасі лівого берега р. Дністер. Підйомний матеріал складається з крем’яних ви-
робів доби мезоліту [Багрий, Артюх, Бондар, Тарасенко, 1978, с. 293; Михальчишин, 1993, 
с. 28]. У 80-х роках ХХ ст. на пам’ятці провела стаціонарні дослідження Прикарпатська 
експедиція під керівництвом Л. Мацкевого. Виявлений матеріал представлений крем’я-
ними виробами доби мезоліту, які зафіксовані переважно в сірому лісовому горизонті по-
верхні. Колекція знарядь із пам’ятки включає бічну скребачку і два ножі з загостреною 
ретушшю [Александровський, Мацкевой, 1991, с. 7–9]. 

У 1978 р. пам’ятку доби мезоліту виявила та обстежила Г. Боднар на південно-схід-
ній околиці с. Мавковичі Городоцького району [Боднар, 1978, с. 5]. Цього ж року у Жов-
ківському районі краєзнавець П. Юрочко зібрав крем’яні вироби доби мезоліту на околиці 
с. Кунин. Наступного року цю місцевість обстежив Л. Мацкевий, у результаті чого було 
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виявлено два поселення (Кунин І, Кунин ІІ), розташовані на правому березі р. Деревеньки, 
в урочищах Верхня Толока (Кунин І) та Нижня Толока (Кунин ІІ). Підйомний матеріал 
складається з крем’яних виробів, у т.ч. скребків, різців, ножів, трапецій, наконечників 
стріл (рис. 1). 

Археологія, давня історія й етнографія

Рис. 4. Крем’яні вироби доби мезоліту з поселення Гринчуки ІV (1–8) і Гринчуки VІІ (9–19)  (за: 
Мацкевий та ін., 2012, с. 243)
Fig. 4. Mesolithic flint artifacts from settlement Grynchuky IV (1–8) and Grynchuky VІІ (9–19)  (by: 
Мацкевий та ін., 2012, с. 243)

Пам’ятку Кунин І Л. Мацкевий датував VIII – VIІ тис. до н.е. [Мацкевой та ін. 1983, 
с. 5–29] та відніс до культури Нобель-Кунин, групи Кунин І. Для пам’яток цієї групи, на 
думку дослідника, характерні палеолітичні пережитки, зокрема, наявність специфічних 
нуклеусів (рис. 1: 1-2) і свідероподібних наконечників стріл (рис. 1: 22-24). Ще одною 
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характерною рисою знарядь цих комплексів є чітко виражена пластинчаста техніка оброб-
ки кременю [Мацкевий, Гнатюк, Панахид, 2012, с. 240]. Комплекс матеріалів з пам’ятки 
Кунин ІІ датований VII – VI тис. до н.е. [Мацкевой та ін., 1983, с. 5–29] і віднесений до 
культури Вороців–Старуня [Мацкевий, Гнатюк, Панахид, 2012, с. 243].

У 1978 р. М. Пелещишин обстежив багатошарове поселення Туркотин І (Золочівсь-
кий район). Підйомний матеріал складається з крем’яних виробів, які належать до доби 
мезоліту та енеоліту, а також з уламків кераміки енеолітичного часу та ранньозалізного 
віку [Пелещишин, Михальчишин, Корчинский, 1979, с. 386]. Пам’ятка повторно обстеже-
на Л. Мацкевим у 1986 р. [Мацкевой, 1988, с. 311].

У 1979 р. геологічною експедицією відкрито пізньопалеолітичну стоянку з колекцією 
вкритих патиною крем’яних артефактів на околиці с. Гаї Дітковецькі Бродівського району 
в урочищі Соколівка [Мацкевий, 1993, с. 5; Богдан, 1993, с. 8–9].

У цьому ж році експедиція Інституту суспільних наук АН УРСР під керівництвом 
Р. Гри бовича та В. Петигирича дослідила багатошарову пам’ятку Белз І на правому березі 
р. Солокія. Нижній шар поселення представлений крем’яними виробами доби мезоліту (ну-
клеусами, різцями, скребками, пластинами, наконечниками свідерського типу) [Грибович, 
1980, с. 267; Петегирич, 1980, с. 324; Михальчишин, 1993, с. 41; Конопля, 2012, с. 51–61].

Упродовж 1970–1980-х років. нові пам’ятки доби мезоліту вивчали Львівська облас-
на, Прикарпатська, Яворівська і Нестерівська експедиції Інституту суспільних наук АН 
УРСР. Дослідження проводилися спільно з Львівською обласною організацією Українсь-
кого товариства охорони пам’яток історії і культури, Львівським державним університе-
том ім. Івана Франка, Львівським історичним музеєм, Природознавчим музеєм АН УРСР 
та іншими установами. Було відкрито нові мезолітичні поселення у Шевченківському рай-
оні м. Львова (Брюховичі VІ, урочище На Ясені–Городи; Брюховичі VІІ, урочище Висо-
кий Берег; Брюховичі VІІІ, урочище Озеро Зелене; Брюховичі ІХ, На Ясені–Поле). Згодом 
на поселенні Брюховичі VІ упродовж кількох сезонів проводилися стаціонарні розкопки 
[34, с.228], під час яких розкрито 397 м2 площі й виявлено залишки житлової споруди 
площею 8 м2 з вогнищем. На підставі аналізу комплексу артефактів (рис. 2), що налічує 
1317 крем’яних предметів, дану пам’ятку віднесено до групи Вороців ІІ культури Воро-
ців-Старуня [Мацкевий, Гнатюк, Панахид, 2012, с. 243–244]. Поселення Брюховичі VII і 
Брюховичі VIII представлені незначною кількістю артефактів, типологічно близьких до 
матеріалів культури Незвисько-Оселівка [Мацкевий, Гнатюк, Панахид, 2012, с. 240, 243]. 
Комплекс поселення Брюховичі ІХ налічує 95 виробів і репрезентує ранній етап доби ме-
золіту – культуру Нобель-Кунин [Мацкевий, Гнатюк, Панахид, 2012, с. 240].

У 1980–1984 рр. дві пізньопалеолітичні стоянки на берегах р. Суховілки біля с. Су-
ховоля Бродівського району (Суховоля ІІ та Суховоля ІІІ) відкрив та обстежив І. Богдан 
[Список пам’яток…, 1983, с. 33; Онищук, 1997, с. 33–46; Онищук, 2008, с. 172–194]. 

У 1982 р. у м. Броди, на території, прилеглій до Старих Бродів (урочища Заставки та 
Горби), працювала експедиція Українського товариства охорони пам’яток історії та куль-
тури й Інституту суспільних наук АН УРСР під керівництвом В. Терського. У результаті 
розкопок було досліджено низку різночасових пам’яток, розташованих уздовж обох бере-
гів Суховілки [Онищук, 1997, с. 33–46], у тому числі багатошарове поселення, яке вклю-
чало горизонт доби фінального палеоліту [Список пам’яток…, 1983, с. 11; Онищук, 2008, 
с. 172–194].

Цього ж року І. Свєшніков провів невеликі археологічні розкопки на двох пам’ятках зі 
слідами культурних горизонтів доби мезоліту в с. Яструбичі Радехівського району (резуль-
тати досліджень не опубліковані). Згодом, у 1990 р. експедиція Львівського історичного 
музею здійснила тут рятівні археологічні роботи, під час яких уточнено місцезнаходжен-
ня вже відомих пам’яток, а також виявлено ще один пункт із артефактами мезолітичної 
доби [Івановський, Конопля, Михальчишин, Філевич, 1998, с. 173–189]. Багатошарове по-
селення Яструбичі І зафіксоване на останці в урочищі Біля Мурона. Культурні рештки 
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трапляються на поверхні розвіяних дюн. До періоду мезоліту належать крем’яні вироби 
пізньомезолітичного часу, зокрема, трикутник і фрагменти пластин із притуплено-рету-
шованими повздовжніми краями (рис. 3) [Івановський, Конопля, Михальчишин, Філевич, 
1998, с. 173]. Друге багатошарове поселення (Яструбичі ІV), нижній культурний горизонт 
якого репрезентує добу мезоліту, виявлене в урочищі Під Мирчуком на піщаній височині, 
оточеній широкою заплавою правого берега р. Західний Буг. На поселенні кількома шур-
фами відкрито 80 м2 площі та встановлено, що культурні рештки різних епох залягають у 
верхніх шарах розвіяних дюн [Свєшніков, 1982]. Матеріали доби мезоліту виявлені й на 
багатошаровому поселені Яструбичі V, що знаходиться на підвищенні серед заплави ліво-
го берега потічка Жерухів [Івановський, Конопля, Михальчишин, Філевич, 1998, с. 175].

У тому ж польовому сезоні І. Михальчишин зафіксував пам’ятку з культурним го-
ризонтом мезолітичного часу на північно-східної окраїні м. Великі Мости Сокальського 
району. Під час розвідок виявлено крем’яні знаряддя, що належать до періоду мезоліту 
[Михальчишин, 1982; Михальчишин, 1993, с. 42; Пелещишин, 1981, с. 298–299]. На-
ступного року в цьому ж районі неподалік с. Куличків на піщаній дюні в заплаві р. Бо-
лотні дослідник відкрив ще одну багатошарову пам’ятку з мезолітичним горизонтом. 
Підйомний матеріал складається з крем’яних наконечників стріл мезолітичного часу, 
уламків кераміки доби енеоліту ІІІ тис. до н.е. та фрагментів кераміки давньоруських 
посудин ХІ–ХІІІ ст. [Михальчишин, 1985, с. 319]. В цей же час у Жовківському районі І. 
Михальчишин відкрив багатошарову стоянку у с. Замочок. Пам’ятка знаходиться на пі-
щаній дюні на правому березі р. Деревенка. З поверхні зібрані знахідки, що складаються 
з крем’яних виробів доби мезоліту та уламків кераміки ранньозалізного часу VIII–VII ст. 
до н.е. Культурний шар залягає на глибині 0,45–0,9 м від рівня сучасної поверхні [Ми-
хальчишин, 1985, с. 318–319]. 

Також у 1982 р. Давньоруський загін Львівської обласної експедиції ІСН АН УРСР 
у Жовківському районі відкрив мезолітичне поселення Гринчуки І [Корчинський, 1984, 
с. 279]. Згодом експедиція Львівського університету провела тут шурфування [Чайка, 
Довгань, 1992, с. 40]. Додаткові обстеження, здійснені Львівською обласною експедицією 
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України у 2006 р., виявили у цій міс-
цевості ще два поселення доби мезоліту (Гринчуки IV, Гринчуки VІІ) [Мацкевий, Гнатюк, 
Панахид, 2011, с. 18–34]. Багатошарове поселення Гринчуки І знаходиться у північно-схід-
ній частині села. Підйомний матеріал виявлений на невеликому підвищенні площею 30 м2. 
Поселення вивчене шурфами на площі 18 м2, виявлено 59 крем’яних артефактів. Серед 
знахідок переважають пластинчасті сколи, у збірці знарядь наявні скребки, різці та ножі 
[Чайка, 1991, с. 106]. Поселення віднесене до групи Лука ІІ – Кам’яниця ІІ культури Нез-
висько-Оселівка. Цю ж групу репрезентує поселення Гринчуки IV, зафіксоване за 4 км на 
південний схід від села Гринчуки, на лівому березі р. Млинівки. На території пам’ятки 
зібрано 25 предметів (рис. 4), у тому числі поперечний скол нуклеуса, чотири відщепи, 
п’ять пластинчастих сколів, кілька скребків (рис. 4: 3–8), три бічні одновиїмкові скобелі, 
симетричне вістря та граветтоподібний ніж з притупленим ретушшю краєм, а також від-
ходи виробництва [Мацкевий, Гнатюк, Панахид, 2011, с. 21; Мацкевий, Гнатюк, Панахид, 
2012, с. 242]. Поселення Гринчуки VІІ, що розташоване за 0,35 км на південний захід від 
села Гринчуки, на лівому березі р. Млинівки [Мацкевий, Гнатюк, Панахид, 2011, с. 21]. 
Пам’ятка належить до культури Кам’яниця–Баранне [Мацкевий, Гнатюк, Панахид, 2012, 
с. 45]. Комплекс крем’яних виробів поселення Гринчуки ІІ нараховує 24 предмети, зокре-
ма: відщепи і пластинчасті сколи, два скребки, кілька скобелів, бічний різець, чотири ножі, 
два з яких граветоподібного типу, уламок вістря і класичний трикутник яніславіцькоподіб-
ного типу (рис. 4: 9–19) [Мацкевий, Гнатюк, Панахид, 2012, с. 245].

У 1983 р. дослідження пам’яток кам’яного віку на Бродівщині проводила археологіч-
на експедиція під керівництвом Л. Мацкевого. Ним було повторно обстежено п’ять пун-
ктів періоду кінця пізнього палеоліту – мезоліту на р. Суховілці в районі північно-східної 
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околиці м. Броди (урочища Заставки, Острів та Горби), а також у с. Гаї (урочище Мис) і 
с. Попівці (урочище Бутин) [Мацкевой, 1985, с. 315–317]. Багатошарову пам’ятку в урочи-
щі Заставки обстежував Я. Онищук у 1995 р. [Онищук, 1997, с. 33–46].
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Рис. 5. Крем’яні вироби доби мезоліту з поселення Мшана Х. (фонди Львівського історичного музею)
Fig. 5. Mesolithic flint artifacts from settlement Mshana X (collections of Lviv Historical museum)

У цьому ж польовому сезоні експедиція Інституту суспільних наук АН УРСР під 
керівництвом В. Коноплі проводила обстеження околиць с. Раделичі Миколаївського рай-
ону, під час яких були виявлені мезолітичні пам’ятки Раделичі І – V. Згодом на трьох із них 
(Раделичі I, II, IV) проведено археологічні розкопки [Конопля, 1983, с. 272; Конопля, 1985, 
с. 293−294; Конопля, 1996, с. 18–21; Конопля, 1999, с. 3−21; Грибович, Конопля, 2007, 
с. 216−230]. Усі ці пам’ятки датовано пізнім мезолітом і віднесено до групи Баранне І.
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Низку пізньопалеолітичних пунктів в ході розвідкових досліджень виявив у 1980-х 
рокахЯ. Онищук. Серед них пам’ятки Дудин ІІІ [Онищук, 1993, с. 23], Дудин IV [Онищук, 
1993, с. 23; Конопля, Онищук, 2008, с. 103–126; Онищук, 2008, с. 172–194], Накваша ІІ 
[Онищук, 1993, с. 21; Онищук, 2008, с. 172–194], Накваша ІІІ [Онищук, 2008, с. 172–194]. 
У 1985 р. стоянку доби пізнього палеоліту Дудин ІІІ досліджувала археологічна експеди-
ція Інституту суспільних наук АН УРСР під керівництвом Р. Грибовича [Онищук, 1993, 
с. 23; Грибович, 1987, с. 322; Онищук, 2008, с. 172–194]. Ще три пункти давнього кам’я-
ного віку зафіксував і дослідив в околицях с. Попівці Бродівського району Я. Онищук: 
Попівці І (урочище За Ставом) [Список пам’яток…, 1983, с. 31; Онищук, 1993, с. 21; Они-
щук, 2008, с. 172–194], Попівці IV (урочище На Глинянках або На Нивах) [Онищук, 2008, 
с. 172–194], Попівці (Бутин І) [Богдан, 1993, с. 8–9].

Експедиція Науково-дослідного центру “Рятівна археологічна служба” НАН України 
(далі НДЦ “РАС” НАНУ)  під керівництвом М. Филипчука у 1996 р. проводила досліджен-
ня багатошарової пам’ятки (відкритої ще у 80–90-х рр. ХХ ст. розвідкою Я. Онищука) у 
селі Лукаші Бродівського району, під час яких було зібрано матеріали доби фінального па-
леоліту [Онищук, 1993, с. 22; Филипчук, Войнаровський, 1997, с. 17–20; Войнаровський, 
Конопля, Филипчук, 2005, 112 с.; Онищук, 2008, с. 172–194].

Починаючи з 1980-х років кілька нових місцезнаходжень доби мезоліту зафіксовано 
у Бродівському районі Львівської області. Зокрема, І. Богдан обстежив багатошарову 
пам’ятку Броди І, розташовану на правому березі р. Бовдурки. Зібрано підйомний ма-
теріал, який складається з крем’яних знарядь доби мезоліту, кераміки ранньозалізного 
часу висоцької культури та уламків посуду давньоруського часу ХІ – ХІІІ ст. [Чобіт, 
1984, с. 3; Михальчишин, 1993, с. 11]. У верхів’ях р. Ікви відкрито сім місцезнаходжень 
доби мезоліту: Накваша ІІІ, Попівці ІІІ, Попівці IV, Попівці V, Черниця І, Дудин І, Ду-
дин ІІ [Грибович, 1987, с. 322; Онищук, 1993, с. 22]. Мезолітичне поселення Накваша ІІІ 
розташоване на лівому березі р. Ікви. Пам’ятка досліджена короткотривалими розкоп-
ками, які вела експедиція ІСН АН УРСР під керівництвом Р. Грибовича у 1985 р. Тоді ж 
ця експедиція провела обстеження пам’яток Попівці ІІІ, Попівці IV і Попівці V. Остання 
вивчена розкопками. Багатошарове поселення Попівці V розташоване на південно-схід-
ній околиці села на підвищеній ділянці правого берега р. Ікви. Тут було зібрано матеріа-
ли періодів мезоліту, енеоліту і нового часу (XVІ – XVІІ ст.) [Грибович, 1985; Грибо-
вич, 1987, с. 321; Мацкевий, Грибович, 1993, с. 6; Онищук, 1993, с. 22; Онищук, 1994, 
с. 2; Онищук, 2008, с. 172–194]. Поселення Попівці IV розташоване на вершині першої 
надзаплавної тераси лівого берега р. Ікви. Пам’ятка Попівці ІІІ знаходиться на лівому 
березі стариці струмка Хованка – правостороннього допливу р. Ікви. Під час обстежень 
на обох пам’ятках були виявлені нечисленні матеріали доби мезоліту [Грибович, 1985; 
Грибович, 1987, с. 322; Онищук, 1993, с. 21–22; Онищук, 2008, с. 172–194]. Усі ці пун-
кти представляють ранній етап мезолітичної доби, культуру Незвисько-Оселівка [Мац-
кевий, Грибович, 1993, с. 6]. До цієї ж культури належить низка інших місцезнаходжень 
Бродівщини, зокрема, Гаї І [Мацкевой, 1985, с. 317], Гаї ІІ, Гаї Дітковецькі (урочище 
Поле), Смільне І, Смільне ІІ [Мацкевий, Грибович, 1993, с. 6]. Для цих пам’яток ха-
рактерні крем’яні вироби, представлені, насамперед, макролітичними формами. Серед 
знарядь переважають скребки на відщепах і пластинчастих сколах, скобелі, ножі й різці, 
типологічно близькі до пізньопалеолітичних. Пам’ятки датовані періодом ХІ–VІІ тис. 
років тому [Мацкевий, Грибович, 1993, с. 6].

Окрім поселень культури Незвисько-Оселівка, на Бродівщині відомі й пам’ятки ран-
ньомезолітичної культури Нобель-Кунин, зокрема, групи Кунин І. До них належать: Броди 
ІІ (урочище Горби) і Черниця І (урочище Загребелька) [Мацкевий, Грибович, 1993, с. 6]. 
Комплекс знахідок із цих поселень представлений легкопатинованими нуклеусами, пла-
стинами і відщепами. Деякі вироби мають сліди ретуші. Окрім цього, на пам’ятці Черниця 
І виявлено наконечник стріли черешкоподібної форми [Грибович, 1985].
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Рис. 6.  Прийма І. Крем’яні вироби доби палеоліту (за: Мацкевий, 2005, С. 116)
Fig. 6. Pryima I. Paleolithic flint artifacts (by: Мацкевий, 2005, С. 116)

Археологічні розвідки на Бродівщині у 80-х роках також проводили Л. Крушельниць-
ка та Д. Чобіт. У 1983 р. останній відкрив багатошарове поселення Піски І, розташоване 
на високому правому березі р. Стир. Підйомний матеріал включав крем’яні вироби доби 
мезоліту [Список пам’яток..., 1983, с. 21]. Л. Крушельницька виявила мезолітичні арте-
факти на околиці с. Яснище [Крушельницька, 1985, с. 8].

Також необхідно згадати про розвідки, проведені у 1980-х роках науковцями Інститу-
ту суспільних наук АН УРСР та ґрунтознавчо-голоценової експедиції Інституту географії 
АН СРСР. Ними досліджено низку пам’яток у Миколаївському, Стрийському та Жовківсь-
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кому районах. У Миколаївському районі роботи велися в околицях с. Крупське. Розкопано 
ділянку 22 м2 на стоянці Крупське І, відкритій у 1977 р. [Александровський, Мацкевой, 
1991, с. 7]. На багатошаровому поселенні Крупське ІІІ, що знаходиться за 2,5 км на північ 
від села, зібрані крем’яні вироби доби мезоліту [Александровський, Мацкевой, 1991, с. 7]. 
У Жовківському районі обстежено поселення Велике Передмістя І, розташоване за 1,5 км 
на південний захід від с. Велике Передмістя. Тут зафіксовані крем’яні знаряддя доби ме-
золіту: скребки, скобелі, різці, ріжчики, ножі та мікролітична трапеція [Александровсь-
кий, Мацкевой, 1991, с. 8; Мацкевий, Гнатюк, Панахид, 2012, с. 245]. Виявлено комплекс 
крем’яних виробів, характерний для групи пам’яток Баранне І культури Кам’яниця-Баран-
не [Мацкевий, Гнатюк, Панахид, 2012, с. 245].

У 1986 р. на південно-східній Львівщині розвідкові дослідження пам’яток археології 
проводили спільно Інститут суспільних наук АН УРСР і Львівська обласна організація 
Українського товариства пам’яток історії та культури. Зокрема, обстеження здійснені в 
околицях м. Жидачів, де у 1982 р. О. Корчинський виявив багатошарову пам’ятку, яка 
розташована на мисі правого берега р. Стрий в урочищі Базиївка, за 400 м від давньорусь-
кого городища в урочищі Замок. Площа пам’ятки (бл. 36 га) з півночі, заходу та півдня 
природно захищена крутими схилами берега, по периметру верхньої площадки збереглись 
давньоруські земляні укріплення. Поруч із матеріалами пізніших культурних горизонтів 
на пам’ятці виявлене крем’яні вироби доби палеоліту і мезоліту. Комплекс останніх відне-
сено до групи мезолітичних пам’яток типу Незвисько ХІІ [Бандрівський, Конопля, Мац-
кевой, Михальчишин, 1991, с. 16–19]. Пам’ятка повторно досліджена у 2009 р. М. Филип-
чуком [Филипчук, 2009, с. 2–6].

Цього ж року Л. Мацкевий обстежив двошарову пам’ятку Червоноград І. Поселення 
розташоване за 0,8 км на північний схід від міста, на правому березі р. Західний Буг. Серед 
знахідок, зібраних на площі 50×80 м, трапляються крем’яні вироби доби мезоліту [Мац-
кевой, 1988, с. 311].

Починаючи з 1988 р. на Львівщині працювала Львівська експедиція НАН України, яка 
впродовж 1988–2007 р. здійснила розвідкові обстеження та розкопки на пам’ятці Верин V. 
Поселення розташоване за 2,5 км на північ від с. Верин Миколаївського району в місце-
вості Лани. У 2006 – 2007 рр. тут знайдено 9 крем’яних виробів, у тому числі мезолітичну 
трапецію [Мацкевий, Гнатюк, Панахид, 2011, с. 19–20]. У 1994 р. за 0,75 км на північ від 
цього села, в урочищі Верениця тією ж експедицією відкрита пам’ятка Верин VІІІ. Через 
два роки тут проведено охоронно-рятівні обстеження та збір підйомного матеріалу. Пункт 
розташований за 1,25 км на південний схід від с. Прийма Миколаївського району перед 
лісом, що відділяє його від печерного комплексу Прийма І–VІІІ. Підйомний матеріал ви-
явлено на площі 100×200 м, складається з 21 крем’яного виробу, серед них – 9 знарядь 
(4 скребки, 3 ножеподібні пластини, 2 бічні різці на пластинах), один багатоплощинний 
аморфний нуклеус, пластини, відщепи [Мацкевий, 2000, с. 101]. В цей же час місцезна-
ходження мезолітичного періоду зафіксоване неподалік від с. Розвадів Миколаївського 
району. Пам’ятка Розвадів ІІ знаходиться за 1 км на схід від села, в урочищі Діброва. 
Пункт площею 50×75 м розташований на висоті 25–30 м від рівня Дністра. Серед знахі-
док – відщеп, пластинчасті сколи і знаряддя (скребки і скобель) [Мацкевий, 2002, с. 53]. 
Усі ці матеріали презентують культуру Незвисько-Оселівка, групу Лука ІІ – Кам’яниця ІІ 
[Мацкевий, 1996 а, с. 47]. Культурний горизонт з матеріалами цієї ж групи зафіксований 
також на пам’ятках Львів VII, Львів VIII, Прийма VІІ, Кульчиці ІХ, дослідження яких здій-
снив Л. Мацкевий у 1994–1998 рр. [Мацкевий, 1996 а, с. 46; Мацкевий, 2000, с. 100–102; 
Мацкевий, 2002, с. 52–53].

У 1990 р. Мостиська госпдоговірна археологічна експедиція Інституту суспільних 
наук АН України під керівництвом В. Івановського дослідила стоянку давнього кам’яного 
віку – Гостинцеве ІV, розташовану на північно-східній околиці села Гостинцеве Мостись-
кого району [Івановський, 1991; Саган, 1994, с. 9 – 10].
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Упродовж 90-х років ХХ ст. і на початку ХХІ ст. Львівська обласна експедиція Ін-
ституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (далі ІУ НАНУ) продовжувала 
роботи, розпочаті ще у 1987 р., в печерному комплексі Прийма І неподалік с. Прийма Ми-
колаївського району [Мацкевий, 1996, с. 43–47]. У 1994 р. працівники експедиції відкрили 
двошарову пам’ятку пізнього палеоліту і мезоліту Розвадів ІІ, що знаходиться на східній 
околиці села Розвадів Миколаївського району [Мацкевий, Гнатюк, Панахид, 2011, с. 20]. 
Ця ж експедиція у 1994–2006 рр. досліджувала багатошарове поселення доби пізнього 
палеоліту, мезоліту, раннього заліза та середньовіччя – Львів VII (урочище Чортова Скеля, 
навіс Романа) [Мацкевий, 1994, с. 8–10;  Мацкевий, Гуменюк, 1995, с. 121–132; Мацкевий, 
1996, s. 315–318; Мацкевый, 1997а, с. 22–23; Мацкевий, 2001, с. 108–124; Мацкевий, Гуди-
ма, Матвіїв, 2001, с. 146–148; Мацкевий, 2004а, с. 3–18; 2005б, с. 90–135; Matskewyj, 1995, 
c. 61, 82; 1995a, p. 690–691; Мацкевий, 2008, с. 17]. У трьох культурних шарах, віднесених 
до “пізнього палеоліту оріньякоїдного типу”, виявлено майже 20 тис. остеологічних реш-
ток викопних тварин і близько 200 артефактів, виготовлених з кістки та каменю. Також для 
цієї пам’ятки отримано серію радіовуглецевих дат у діапазоні від 27 200+170 до 11 800+90 
B.P. [Мацкевий, 2008, с. 17].

У 1990-х роках багатошарова пам’ятка з пізньопалеолітичним культурним горизон-
том виявлена місцевим краєзнавцем П. Бугаєм і обстежена співробітниками ІУ НАНУ на 
південній околиці с. Комарів Сокальського району, в урочищі Байорові Дуби [Бугай, 2009, 
с. 8]. У 2010–2011 рр. територію села і прилеглі до нього землі обстежувала спільна екс-
педиція НДЦ “РАС” ІА НАНУ та Історико-краєзнавчого музею м. Винники. На прилеглих 
до цвинтаря городах ними виявлено багатошарову пам’ятку з матеріалами доби пізнього 
палеоліту [Білас, Сілаєв, Бугай, Конопля, 2012, с. 10].

Кілька місцезнаходжень (Мшана Х, ХІІ–ХV) були виявлені у 1994–1995 рр. Горо-
доцькою експедицією “Рятівної археологічної служби” Інституту українознавства НАН 
України (керівник В. Івановськй) в околицях с. Мшана Городоцького району [Мацкевий, 
1994, с. 5–8; Мацкевий, Конопля, Піцишин, Орловський, 1996, с. 47–49; Мацкевий, 2000 
а, с. 101–102]. На трьох пунктах (Мшана Х, Мшана ХІІ, Мшана ХІV) виявлено крем’яні 
вироби, характерні для пізньомезолітичних комплексів (рис. 5), зокрема, пам’яток групи 
Баранне І культури Кам’яниця-Баранне [Мацкевий, Конопля, Піцишин, Орловський, 1996, 
с. 47–50]. Два інших пункти належать до групи Лука ІІ – Кам’яниця ІІ ранньомезолітичної 
культури Незвисько-Оселівка [Мацкевий, Конопля, Піцишин, Орловський, 1996, с. 49–50]. 

У 1995 р. археологічна експедиція Львівського університету проводила дослідження 
в зоні побудови нафтопроводу “Дружба” на території Львівської області, у результаті чого 
обстежено деякі відомі та відкрито нові поселення. Так, за 0,5 км на захід від села Семи-
гинів Стрийського району, в урочищі Убереж і Півлани знайдено крем’яні вироби датовані 
пізньомезолітичним – ранньонеолітичним часом [Берест, Довгань, Рудий, 1996, с.  6–8].

У 1990-х роках на Бродівщині досліджено багатошарову пам’ятку Суховоля І, яка 
була виявлена Дубно-Кременецькою експедицією під керівництвом М. Островського та 
Н. Амбургер ще у 1948 р. Пам’ятка розташована на вершині невисокого пагорба на право-
му березі р. Суховілка (північно-східна околиця с. Суховоля). У результаті робіт встанов-
лено наявність на пам’ятці мезолітичного культурного шару [Онищук, 2002, с. 180–196].

Нестерівська експедиція ІСН АН УРСР, очолювана Л. Мацкевим, у 1990 р. провела 
розкопки багатошарового поселення Підлісне І, неподалік с. Підлісне (тепер с. Зіболки) 
Жовківського району Львівської області. На пам’ятці було закладено розкоп площею 26 м2. 
Зібрано серію крем’яних артефактів групи Лука ІІ – Кам’яниця ІІ мезолітичної культури 
Незвисько-Оселівка [Мацкевий, Гнатюк, Панахид, 2012, с. 242].

Упродовж останніх десятиліть кілька пунктів пізньопалеолітичного часу зафіксовано 
у Буському районі. У 2004–2007 рр. науковцями НДЦ “РАС” ІА НАНУ в зоні будівництва 
шосейної дороги в об’їзд смт Олесько Буського району досліджено багатошарову пам’ят-
ку Олесько І. У процесі досліджень виявлено вироби з кременю доби пізнього палеоліту 
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та пізньосередньовічну кераміку [Лисенко, 2011, с. 47–49]. У 2009 р. співробітники Інсти-
туту археології ЛНУ ім. І. Франка провели археологічні обстеження на території Буського 
району та зафіксували стоянку пізнього палеоліту Андріївка І [Стеблій, 2009, c. 2]. В. Ко-
нопля повідомляє про пам’ятку пізнього палеоліту Куткір 14, що знаходиться за 0,3 км на 
південний захід від с. Куткір Буського району [за інформацією В. Коноплі]. Ще три пункти 
давнього кам’яного віку зафіксовано працівниками НДЦ “РАС” ІА НАНУ у 2011–2012 рр. 
у межах м. Буська [Довгань, Конопля, Стеблій, 2012, с. 62–66; Сілаєв, Довгань, Конопля, 
2012, с. 67–73]. 

Пам’ятка мезолітичного часу Ясенівці І відкрита Львівською обласною експедицією у 
2007 р. [32, с. 50–51; 33, с. 24]. Того ж року нею було обстежено горбисту місцевість у лісі 
на південний схід від с. Романів Перемишлянського району. Тут виявлено сім кремінних 
виробів, у тому числі різець і уламок свідерського наконечника і декілька уламків кісток, 
датовані мезолітом [Мацкевий, 2008, с. 50; Мацкевий, Гнатюк, Панахид, 2011, с. 20 – 21].

Рис. 7. Львів VII. Крем’яні вироби доби пізнього палеоліту (за: Мацкевий, 2005, с. 113)
Fig. 7. Lviv VII. Upper Paleolithic flint artifacts (by: Мацкевий, 2005, с. 113) 
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Наукові працівники НДЦ “РАС” ІА НАНУ у жовтні – листопаді 2010 р. здійснили 
археологічні обстеження території Жовківського району. На одній із виявлених ними архе-
ологічних пам’яток (Любеля І) зафіксовано матеріали доби фінального палеоліту (свідер-
ська культура) [Осаульчук, Сілаєв, 2010, с. 21–24]. У 2011 р. ця експедиція проводила ар-
хеологічні розвідки у Мостиському районі, під час яких на південній околиці села Малнів 
було виявлено багатошарову пам’ятку з пізньопалеолітичним шаром Малнів 2 [Осаульчук, 
Сілаєв, Плєханов 2012, с. 84–85].

Також упродовж останніх років, зусиллями наукових експедицій НДЦ “РАС” ІА НАН 
України, зафіксовано та обстежено ряд пам’яток із матеріалами доби мезоліту у Мостись-
кому (Арламівська Воля ІІІ, Арламівська Воля L, Крив’яки VII, Малнів VII, Максимівці 
ХІ, Соколя ІІІ) [Осаульчук, Войцещук, Павлів, Гупало, 2013, с. 249–250; Сілаєв, Плеханов, 
2012, с. 18–20; 94–95, 175–176, 206–208, 223–224], Бродівському (Лучківці ІІІ), Жовківсь-
кому (Добросин) і Сокальському (Комарів) [Конопля, Бугай, Плеханов, 2012, с. 74–81] 
районах Львівської області. Однак у зв’язку з незначною кількістю отриманих матеріалів 
не вдалося встановити культурну приналежність цих пам’яток. 

Отже, на сьогоднішній день на території Львівської області відомо понад сорок пам’я-
ток доби палеоліту. Їх можна умовно включити до трьох територіальних осередків: 1 – ба-
сейн р. Дністер; 2 – верхів’я річок Західний Буг, Горинь і Стир, з концентрацією пам’яток 
уздовж р. Іква; 3 – середня течія р. Західний Буг. Більшість пам’яток сконцентрована у 
другому осередку. Причиною цього, поруч з сприятливим природним середовищем, мож-
на вважати наявність легкодоступних виходів якісної крем’яної сировини – волинського 
кременю з району Гологоро-Кременецького кряжу.

Відкриття більшості пам’яток стародавньої кам’яної доби припадає на останню 
чверть ХХ ст. Одною з причин такого піднесення у дослідженні пам’яток палеоліту ре-
гіону можна вважати діяльність відділу археології Інституту суспільних наук АН УРСР 
(тепер Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України), який у цей період очо-
лював відомий дослідник палеоліту О. Черниш. 

Значно більше накопичено наукових даних щодо стародавнього населення доби ме-
золіту на території Львівської області. Загальна кількість відомих місцезнаходжень цього 
періоду – понад 80. Їх також можна розділити на кілька територіальних груп: 1 – басейн 
Західного Бугу з концентрацією пам’яток навколо Червонограда і Добросина, 2 – навколо 
сучасного міста Львова, 3 – басейн р. Вишня, 4 – Подністер’я з концентрацією пам’яток 
біля м. Миколаєва, 5 – незначна концентрація пам’яток по берегах р. Ікви. Варто заува-
жити, що у Подністер’ї та у басейні р. Ікви виявлено пам’ятки мезоліту, які в основному 
репрезентують його ранній етап. Тоді як у басейні Західного Бугу, зокрема на берегах його 
лівих приток р. Біла і р. Свиня, а також у районі м. Львова, поряд із ранньомезолітичними 
пам’ятками відомі й пізньомезолітичні. 

Більшість пам’яток належить до таких мезолітичних культур як Нобель-Кунин, Нез-
висько-Оселівка (група пам’яток типу Кам’яниця II – Лука II), Вороців-Старуня, Кам’яни-
ця-Баранне та яніславицької культури. Перші дві пов’язують із раннім періодом мезоліту. 
Для них притаманні посторіньякські та постграветські риси. Інші три культури, для яких 
характерне значне поширення геометричних мікролітів, особливо яніславіцького типу, та 
поєднання їх із наконечниками свідероподібних форм, датують пізнім періодом мезоліту.

Відзначимо, що багато згаданих вище пам’яток – пункти з окремими знахідками, об-
стежені поверхнево, виявлені у результаті теренових археологічних розвідок або рятів-
них досліджень. Матеріал на таких місцезнаходженнях часто розташований не in situ, 
культурний шар порушений природними й антропогенними чинниками; стан збереження 
знахідок – поганий (патина, механічні пошкодження), а отже, їх культурно-хронологічна 
інтерпретація не є цілком достовірною. Тим не менше, велика кількість зафіксованих на 
території Львівської області палеолітичних і мезолітичних пам’яток свідчить про інтен-
сивне заселення означеної території первісними людьми впродовж раннього та середнього 
кам’яного віку і про перспективність її подальших досліджень.
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PALEOLITHIC AND MESOLITHIC PERIODS OF LVIV REGION
(from the history of researches)

Description of the history of researches of Paleolithic and Mesolithic sites on the territory 
of Lviv region is presented at the article. Discovery and explorations of presently known 
sites of Early and Middle Stone Age in this region are described in chronological order. An 
attempt is made to define some territorial centers in which the most of discovered sites are 
concentrated.
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ПОСЕЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ЛІЙЧАСТОГО ПОСУДУ  
НА “КАМ’ЯНІЙ ГОРІ” У ТРОСТЯНЦІ

На сьогодні у басейнах Верхнього Дністра та Західного Бугу налічується понад 300 
пунктів, пов’язаних із носіями культури лійчастого посуду (КЛП) доби енеоліту. Стан 
їх вивчення неоднаковий, особливо це стосується території Прикарпаття, де розкопаних 
поселень вкрай мало (Гавінський, Пастеркевич, 2016). Потрібно зазначити, що дослід-
ження КЛП в цьому регіоні є важливими, оскільки залишається багато невирішених 
питань у крайньому північно-східному пограниччі в сусідстві з трипільською культу-
рою. Останніми роками над цією темою працювала спільна українсько-польська експе-
диція (2009, 2010, 2013, 2014 рр.). Здійснено розвідки та розкопки в Которинах, Проте-
сах, Отиневичах і Тростянці [Hawinskyj, Pasterkiewicz, 2013; Hawinskyj, Pasterkiewicz, 
Rybicka, 2013; Hawinskyj, Pasterkiewicz, Rogoziński, 2015; Гавінський, Пастеркевич, Ро-
гожинський, 2015].

Поселення Тростянець Миколаївського району Львівської області знаходиться у 
західній околиці села на високому горбистому пасмі, яке має назву “Кам’яна гора” (та-
кож її ще називають “Петровєнська гора” та “Щовб”), що височіє над долиною р. Зубри 
при впадінні в неї притоки Барбари (фото 9). Пагорб трикутної в плані форми скерова-
ний у західному напрямку, із крутими південними та північними схилами висотою 65 м 
над дзеркалом води. Значна частина археологічної пам’ятки знищена кар’єром, який 
діяв тут у 1960-1970-х рр. Вцілілою залишається невелика за площею ділянка у західній 
частині пагорба. На сьогодні непошкоджена площа гори відведена місцевим жителям 
під орні наділи. В геоморфологічному плані ця територія належить до центральної ча-
стини Опілля, що переходить у Подільську Височину [Цись, 1962, с. 137].

Поселення відкрите А. Новаковським у 1929 р. Матеріали були передані до Ар-
хеологічного музею Варшави, де зберігаються й по даний час. На жаль, вони так і не 
були опубліковані, маємо лише їх опис за Я. Глосіком. За його інформацією, до колекції 
належать різної величини дванадцять фрагментів стінок, серед яких два уламки вінець 
з округлим штампом; великий фрагмент боковини із колінчастим вухом; пряслице ку-
лястої форми діаметром 6 см; біконічне пряслице діаметром 4,8 см; чотири крем’яних 
знаряддя на пластинах; частина пласкої сокирки довжиною 7,5 см; фрагмент долота дов-
жиною 8 см [Głosik, 1962, s. 168]. Пам’ятка КЛП у Тростянці згадувалась у літературі 
неодноразово, але досить фрагментарно, як приклад височин¬ної топографії розташу-
вання поселень, а також як найвіддаленіший пункт поши¬рення КЛП на крайньому пів-
денному сході [Jażdżewski, 1936, mapa LXXIII: 745; Захарук, 1959, с. 58; Пелещишин, 
1974, с. 119; 1985, с. 275; 1999, с. 104].

В археологічних фондах Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН Украї-
ни зберігається колекція знахідок з Тростянця, які були виявлені у 1960 р. Про автора та 
характер досліджень не відомо. Зібрані на пам’ятці матеріали так і не були опубліковані, 
отож вважаємо за необхідність ввести їх у науковий обіг.

Серед характерних предметів виділяються два фрагменти вінець лійчастих гор-
щиків, одне з яких орнаментоване округлим штампом (рис. 1, 2), два вінця з есоподіб-
ним профілем, два денця та три вушка (рис. 1).
* Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
** Instytut archeologii Universytetu Rzeszowskiego
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До виробів з кременю належать (опис та рисунки здійснив В. Конопля):
Трикутний у плані наконечник стріли із помірно опуклою підставою на відщепі 

з суцільним негативом розмірами 27×16×5 мм. Площини майже повністю оброблені 
комбінованою дрібно фасетковою лускоподібною, дрібно і середньофасетковою скіс-
но-струменистою ретушшю (рис. 1, 10).

Рис. 1. Тростянець 1960 р. Знахідки кераміки (1–9) та кременю (10–15) культури лійчастого посуду
Fig. 1. Trostyanets 1960. Ceramic ware (1–9)) and flint artifacts (10–15) of  Funnelbeaker culture
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Двобічно ретушована (ретуш мікрозубчаста, часткова, зі спинки) поздовжньо-пер-
винна пластина розмірами 42×21×7 мм (рис. 1, 11).

Аморфний нуклеус із радіальним способом відокремлення заготовок з обох площин 
– 22×19×6 мм. Заготовкою нуклеуса став скол з сокири (рис. 1, 12).

Однобічно ретушований (ретуш мікрозубчаста, часткова, зі спинки) ребристий від-
щеп, відокремлений із розтирача – 35×18×8 мм (рис. 1, 13).

Трапецієподібне у плані долітце із двобічно зашліфованою окрайкою леза на серед-
ній частині ребристо-поздовжньої пластини, на спинці якої уціліла ділянка з жовновою 
кіркою – 43×19×5 мм. Бічні краї сколу оброблені зі боку спинки суцільно нанесеною 
дрібно та середньофасетковою зубчастою ретушшю (рис. 1, 14).

Безсистемний відщеп із ретушованою основою (ретуш дрібнофасеткова лускоподіб-
на, крута) – 18×18×3 мм (рис. 1, 15). Обробка здійснена зі спинки сколу.

Рис. 2. Тростянець 2013 р. Фрагменти горщиків та уламок глиняного пряслиця (4) культури лійча-
стого посуду
Fig. 2. Trostyanets 2013. Fragments of ceramic pots and spindle whorl (4) of Funnelbeaker culture
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Також від М. Пелещишина маємо інформацію, що свого часу на поселенні прово-
дились стаціонарні роботи, під час яких було виявлено кілька вимощених на каркасі з 
пруття і паликів печей округло-овальної в плані форми з низькими бортиками-стінками. 
Зібрано чималу кількість виробів із кераміки, серед яких виділяються черпаки з висо-
кими ручками та фляги. Крем’яні вироби представлені ножами, скребками, уламками 
сокир і наконечниками стріл [Пелещишин, 1999, с. 106].

Археологія, давня історія й етнографія

У 2013 р. за участі авторів здійснено повторні дослідження поселення КЛП у Тро-
стянці. Чотири траншеї закладено у західній частині пам’ятки та одну в центральній 
загальною площею 50 м2. У результаті робіт об’єктів не виявлено, знайдено незначну 
кількість фрагментів кераміки та вироби з кременю. Стратиграфія пам’ятки виглядає 
такою: у траншеях, закладених на рівній ділянці вершини пагорба до гл. 20-30 см, заля-
гає орний шар супісків темно-сірого кольору, нижче – лес жовтого кольору, під яким або 
відразу поміж нього виступає материкова порода вапняку. Попри те, в окремих місцях, 
під орним шаром, фіксуються смуги супісків сірого кольору товщиною до 20 см, наси-
чені артефактами, які можна вважати рештками культурного шару, що частково вцілів 
під час оранки завдяки природним нерівностям рельєфу гори. У траншеях, закладених 
вже на понижених ділянках, під орним шаром перемішаного з камінням вапняку, серед 
якого зрідка виявляли знахідки, відразу виступає материк. Таким чином, можна конста-
тувати, що культурний шар пам’ятки практично знищений плугом, незначними фраг-
ментами він збережений у природних западинах, також тут могли зберегтись і рештки 
заглиблених об’єктів. 

У результаті досліджень 2013 р. виявлено 58 артефактів, в тому числі 53 уламки 
кераміки та 5 виробів із кременю.

Рис. 3. Тростянець 2013 р. Крем’яні вироби культури лійчастого посуду
Fig. 3. Trostyanets 2013. Flint artifacts of Funnelbeaker culture
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Кераміка є ліпною з домішками в тісті мікрочасток шамоту і піску, поверхня за-
гладжена або марка на дотик коричневого, сірого та чорного кольору, товщина стінок 
0,7–1 см.

Серед знахідок виділяються фрагменти класичних лійчастих горщиків діаметрами 
вінець понад 20 см. Вони орнаментовані типовим для КЛП шнуром (рис. 2, 1, 2) і по-
товщеними пружками з округлими штампами. Окремі з стінок тулуба прикрашались так 
званими літерами “Л” (рис. 2, 3), сюди ж належить фрагмент масивного гостроколін-
частого вуха лійчастого горщика (рис. 2, 7). Про заняття прядінням свідчить знахідка 
плаского пряслиця з увігнутою основою діаметром 5,8 см, товщиною 1 см (рис. 2, 4).

Про те, що мешканці поселення відчували брак крем’яної сировини свідчать реу-
тилізовані знаряддя праці та вироби на відщепах. Знайдено аморфний нуклеус, сфор-
мований на сколі бічної грані сокири – 2,3×3,3×0,8 см (рис. 3, 4); поздовжній відщеп 
із взаємонаправленими негативами від сколювання – 2×2,8×0,6 см (рис. 3, 1); уламок 
перепаленої верхньої частини пластини із залишком жовнової кірки – 1,7×3×0,9 см 
(рис. 3, 2); двобічно ретушований поздовжній відщеп (ретуш мікрозубчаста, часткова) – 
2,1×2,3×0,4 см (рис. 3, 3); уламок верхньої частини сокири, прямокутної в поперечному 
перетині – 3,7×3,9×2,6 см (рис. 3, 5).

Зважаючи на незначну кількість знахідок, важко визначити хронологію, а також го-
ворити про фази заселення. Однак можна вирізнити певні елементи, які дають змогу 
говорити про класичний етап розвитку цієї пам’ятки. Мова йде насамперед про фляги, 
посудини цього типу стабільно трапляються у фазах І та ІІ Броноціц [Kruk, Milisauskas, 
1983, ryc. 3: 29, 30; 4: 28]. На Сандомирській височині вони представлені у трохи мо-
лодших фазах на переломі IV/III тис. до н. е. (поховання в Кіхарах Нових) [Kowalewska-
Marszałek, Duday, Pyżuk, 2006, s. 347]. Подібно слід оцінювати пластичний “бааль-
берзький” орнамент у вигляді літер та гудзів, який властивий Броноціцам І-ІІ [Kruk, 
Milisauskas 1983, ryc. 1; 2] і занепадає у фазі Броноціци ІІІ. Трохи ширшу хронологію 
має шнуровий орнамент [Papiernik, Rybicka 2002, s. 97].

Попри наше завдання публікації матеріалів КЛП, не можемо оминути увагою цікаву 
знахідку з Тростянця – бронзову сокирку (фото 10), яка виявилася серед колекції ма-
теріалів 1960 р. Вона пласка, трацієподібної в плані форми з ледь виділеними краями 
та тонким лезом. Верхня обушкова частина теж тонка із заокругленим краєм. Виріб має 
такі розміри: довжина 8,6 см, ширина леза 2,3 см, ширина в середній частині 1,8 см, а у 
верхній 1,4 см, вага 59 грам. На одній із сторін видно сліди обробки твердим знаряддям 
(молотком?) з метою формування або загинання боків, інша сторона натомість є зашлі-
фована по усій довжині виробу. Це пошкодження є сучасне і, можливо, є спробою окрес-
лення виду сировини відкривачем. Сокирка покрита нерівномірною бронзово-сірою 
патиною, а також має шерехату поверхню, яка проявилась у процесі відливання. Випу-
клість на двох боках дає підстави говорити, що виріб був відлитий у двобічній формі.

Зазначена сокирка належить до екземплярів з піднесеними краями, які датуються  
добою ранньої бронзи, а саме першим її етапом. Попри те слід зазначити, що предмет 
не до кінця завершений, а це ускладнює однозначну оцінку його хронологічної прина-
лежності. З огляду на розміри, форму та матеріал, цей екземпляр можна віднести до 
сокирок, зарахованих А. Шпунаром до типу Бруси [Szpunar, 1987, s. 18]. На сьогодні 
в Польщі відомі чотири подібні вироби. Один із них походить з Бусовна біля Холма 
на Волинському Поліссі, два інших – з невідомих пунктів Сілезії [Szpunar, 1987, taf. 4: 
64-64B]. Останній входив до складу багатого інвентарю підкурганного поховання з міс-
цевості Бруси [Szpunar, 1987, taf. 4: 64] біля Бидгощі та належить до розвинутої фази 
унетицької культури. Поруч лежали бронзовий ніж з руків’ям, бронзова та бурштинова 
намистини [Sarnowska, 1975, s. 130, ryc. 31]. Подібні сокирки відомі також на території 
Волині, зокрема, вони походять зі с. Гаразджа Луцького району [Маркус, Охрiменко, 
2010, рис. 4.24: 5], с. Дуліби Турійського району [Маркус, Охрiменко, 2010, рис. 4.26: 3] 
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та з Острога [V. Klochko, L. Klochko, 2013, fig. 5: 4]. Ще одна сокирка відома з Подільсь-
кої височини, а саме з с. Зелена Липа коло Хотина [V. Klochko, L. Klochko 2013, fig. 5: 5], 
які Віктор і Любов Клочки окреслили як тип Dunakomlod-Sokal [V. Klochko, L. Klochko, 
2013, s. 47]. На думку інших дослідників, згадані предмети найімовірніше мають зв’язок 
зі середовищем постшнурових культур [Маркус, Охрiменко, 2010, с. 425].

Для сокирки з Тростянця зроблено спектральний аналіз її хімічного складу, пред-
ставленого в табл. 1. Аналіз показав, що маємо справу з виробом, який містить велику 
кількість міді (понад 93 %), значно менше олова (майже 6 %), а домішки заліза, цинку і 
титану разом становлять менше 1 %. Подібний хімічний склад також характеризує ви-
роби з Волині [Гошко, 2010, табл. B.2]. Таке процентне співвідношення елементів може 
вказувати на походження виробів з одного металургійного центру.

Табл. 1. Хімічний склад бронзової сокирки з Тростянця (спектральний аналіз  
зроблено у ювелірній майстерні “Красуня” у м. Львові, вул. Наливайка, 5)

Як потрапила ця сокирка на “Кам’яну гору”, з впевненістю сказати важко. Можливо, 
вона пов’язана із похованням чи скарбом або походить з незафіксованого дослідниками 
культурно-хронологічного горизонту на цьому поселенні? У будь-якому разі знахідка є 
важливим джерелом для вивчення міжплемінних контактів у добу ранньої бронзи.
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Andriy GAVINSKYI, 
Wojciech PASTERKIEWICZ

SETTLEMENT OF FUNNELBEAKER CULTURE  
ON “KAMYANA GORA” IN TROSTYANETS

The article is dedicated to the settlement of Funnelbeaker culture of the Eneolithic period 
Trostyanets on “Stone Mountain”. Materials from excavations carried out in 1960 and results 
of research conducted by Ukrainian-Polish expedition in 2013 are presented. It is argued that 
most of the territory of the site is destroyed by a quarry, and the cultural layer, insignificant 
in thickness, is practically plowed, with the exception of the natural concavities in limestone 
mainland. At the same level, deepened objects can also be found. The site belongs to the few 
ones, investigated in the far south-eastern edge of spreading of FBC, on the contact with 
Trypillya culture. Along with such settlements as Rudnyky and Kotoryny, Trostyanets is a 
site on the upper reaches of Dniester River, which allows us to say that the FBC population 
appeared in this region rather early, because it belongs to the classical stage of its development.

The small copper axe, found in unknown circumstances at this settlement in 1960, can be 
dated back to Early Bronze age. Probably it can be associated with a burial or hoard or belonged 
to the not recorded yet cultural-chronological horizon of the site? In any case, this find is an 
important source for studying of contacts between different tribes during Early Bronze age.
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КУРГАНИ БІБРСЬКО-СТІЛЬСЬКОГО ГОРБОГІР’Я 
ЯК ОБ’ЄКТИ НАУКОВОЇ, ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ 

ТА ТУРИСТИЧНОЇ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

Вступна інформація. Прадавні поховальні насипи – кургани – є, мабуть, найдавніши-
ми збереженими спорудами на поверхні землі, які можна побачити на теренах майже усіх 
континентів. Вони належать до різних епох, цивілізацій чи археологічних культур і є відо-
браженням одного з найстаріших поховальних обрядів, характерною ознакою якого були мо-
нументальні земляні (кам’яні) конструкції. Чимало таких пам’яток збереглося на європейсь-
кому континенті, серед яких найбільшим курганом, а властиво “штучно насипаною горою”, 
є пам’ятка у місцевості Cілбері Хілл (графство Вілтшир, Англія), яка має 168 м у діаметрі 
та 40 м висоти і датується другою пол. ІІІ тис. до н.е. [Field 2003, p. 14–17]. Ці свідки сивої 
минувшини були також невід’ємною частиною українського пейзажу, особливо славних ко-
зацьких степів Наддніпрянщини, де таких курганів ще у XIX ст. налічувалось десятки тисяч.

Звичай насипати кургани виник, згідно з найновішими дослідженнями українських 
археологів, у середині IV тис. до н. е. в неолітичних степових культурах Північного Над-
чорномор’я і з часом поширився по всій Євразії, існуючи в різних культурах аж до пізньо-
го середньовіччя [Давня історія України, 1997, с. 274; Kaiser, 2016, s. 133–144].

Курганний поховальний обряд став вираженням нової міфологічної схеми побудови 
всесвіту, нової релігії “героїчної” епохи в історії людства, а могильний насип був мону-
ментальним символом культу божественних предків, не лише “домом” померлого, але й 
святилищем, сакральним пам’ятним місцем. Могили, споруджені здебільшого на висо-
ких, здалеку помітних місцях, нагадували нащадкам про давні славні часи, використову-
валися для влаштування нових могильників, визначали напрямки шляхів, були межами 
земельних володінь, сторожовими пунктами, місцями зустрічей. Поступово забувалося 
про первісне призначення курганів, але глибока історична пам’ять зберегла відлуння сивої 
давнини, трансформуючи їх у народних піснях, казках, легендах і назвах.

Коли заходить мова про дослідження стародавніх курганів, відразу виникає асоціація 
з південним степовим реґіоном України, де від кінця XVIII ст. і до наших днів було роз-
копано величезну кількість “українських пірамід” з сенсаційними знахідками всесвітньо 
відомого скитського золота. Натомість терени Галичини ще донедавна вважалися неба-
гатими на такі цінні пам’ятки археології як кургани. Так, із більш ніж 2500 відомих на 
Львівщині стародавніх могильних насипів за 150 років археологічних досліджень тут роз-
копано менше 100 курганів. Проте останнім часом отримано нові матеріали, які докорінно 
змінили такий стан справ у проблематиці вивчення курганних поховальних пам’яток у 
західноукраїнському реґіоні.

Від 1992 р. здійснювався спільний українсько-польський науковий проект із досліджен-
ня пам’яток археології Верхньої Наддністрянщини та Надсяння. Зокрема, у рамках цього 
проекту проводилися широкі розвідкові, а також стаціонарні дослідження у кількох природ-
но-географічних мікрореґіонах Українського Прикарпаття (Сянсько-Дністровська височина, 
Самбірська і Дрогобицька височини, Моршинське підгір’я, Рогатинське Опілля, Присвіцька 
та Войнилівська височини, Західноподільське горбогір’я), завданням яких було виявлення і 
фіксація невідомих курганних могильників, уточнення місцезнаходження і стану збережен-
* Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, КЗ Львівської обласної ради “Адміністрація 
історико-культурного заповідника “Стільське городище”
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ня аналогічних пам’яток, досліджених раніше [Махнік, Павлів, Петегирич, 2009, c. 198–214; 
2011; 2012, с. 283–306; 2012а, с. 296–326; 2013, с. 114–168; Махнік, Павлів, Петегирич, При-
нада, 2000, с. 30–46; 2002, с. 481–505; Павлів, Петегирич, 2006, с. 7–30; 2010, с. 235–245; 
2011, с. 295–313; 2013, с. 636–660; 2015, с. 16–96; Павлів, Петегирич, Махнік, 2015, с. 323–
347; Machnik, Pawliw, Petehyrycz, 2007, s. 11–33; 2013, s. 98–113; Machnik, Pawliw, Petehyrycz, 
Hrybowycz, 2000, s. 185–207; Czopek, Machnik, Pasterkiewicz, Pawliw, Petehyrycz, 2016].

Рис. 1. Курганні некрополі Бібрсько-Стільського горбогір’я в міжріччі Давидівки, Зубри і Дністра
Fig. 1. Barrow necropolises of Bibrka-Stilske highlands between basins of Davydivka, Zubra and Dnister Rivers

Пропонована стаття присвячена результатам нових досліджень прадавніх курганних не-
крополів крайнього заходу Подільської височини у межах Бібрсько-Стільського горбогір’я.

Природно-географічне середовище. Обстеженню підлягала територія Львівської об-
ласті в адміністративних межах південної частини Пустомитівського, північно-східної 
частини Миколаївського, північної частини Жидачівського та західної частини Переми-
шлянського районів. У природно-географічному значенні ця територія загалом належить 
до західної частини Подільської височини (Західноподільське горбогір’я), а детальніше – 
до Бібрсько-Стільського горбогір’я. Цей мікрореґіон займає межиріччя Боберки та Зубри. 
Пасма високих пагорбів, які сягають абсолютних висот 390–411 м, тягнуться у напрямку 
з півночі на південь, єднаючись у межах Львова через Давидівське пасмо з Розточчям та 
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спадаючи поблизу міст Миколаєва та Роздола до лівого берега Дністра. Ці мальовничі те-
рени, дотепер вкриті густими буковими та дубовими лісами, були заповідними угіддями 
ще за княжих і шляхетських часів. Тут з верхівок пагорбів відкриваються розлогі краєвиди 
далеких околиць від Львова аж до Карпат, між пасмами хребтів лежать затишні долини, 
часто на поверхню виступають фантастичних форм скелі-піщаники з печерами та грота-
ми, пагорби, порізані глибокими ярами, звідки витікають численні потоки і річки, які є 
лівими притоками Дністра: Колодниця, Іловець, Барвінок, Басарів, Суходілка, Давидівка, 
Боберка. Ґрунти цього мікрореґіону переважно сірі лесові та сірі опідзолені [Природа, 
1972, c. 10, 120]. Своєрідна краса цього мікрорегіону з мальовничими краєвидами дала 
підставу називати його у популярній краєзнавчій літературі “Роздільською Швейцарією”.
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Рис. 2. Лист лісничого Л. Пшибильського до Т. Сулімірського про відкриття курганів в околицях 
с. Поляна. 1935 р. 
Fig. 2. Letter of forester L. Przybylski to T. Sulimirski about the discovery of barrows near Polyana. 1935

Очевидно, в давнину (зокрема, в ІІІ–ІІ тис. до н. е.) ця територія не була так заліснена 
і мала вигляд своєрідних полонин, зручних для пересування і особливо придатних для спо-
рудження курганів. Значне розчленування Бібрсько-Стільського горбогір’я річковими доли-
нами утворювало систему паралельно розташованих високих пагорбів, які простягаються 
вздовж осі північний захід – південний схід. Саме в цьому напрямку переважно розташо-
вувалися ряди курганних насипів, утворюючи окремі групи і простягаючись на кілька кіло-
метрів. Інколи кургани займали бічні коротші відроги основних пагорбів (рис. 1). В обох 
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випадках курганні могильники вдало вписуються в морфологію навколишніх підвищень, 
створюючи оригінальний історичний ландшафт Бібрсько-Стільського горбогір’я.

Історія вивчення курганів Бібрсько-Стільського горбогір’я. Територія Бібрсько-Стіль-
ського горбогір’я до недавнього часу залишалася археологічно майже не вивченою щодо 
наявності тут не тільки курганів, але й інших видів пам’яток, хоч окремі знахідки, які, мож-
ливо, походили зі зруйнованих курганів, відомі вже понад століття. Про них вперше в кінці 
ХІХ ст. подав інформацію відомий галицький археолог та історик І. Шараневич, згадую-
чи, зокрема, кам’яну сокиру з околиць Стільська [Шараневич, 1889, c. 18]. Згодом про цю 
знахідку повідомляли й інші дослідники [Уварова, 1910, с. 49, табл. ХІХ, 34].

Рис. 3. Замітка у краківській газеті “Kurier codzienny” за 1935 рік, де йдеться про кургани в околи-
цях сіл  Красів, Поляна, Бродки
Fig. 3. Short article in Krakow paper “Kurier codzienny” from 1935 about barrows near villages of 
Krasiv, Polyana, Brodky

У кінці 20-х – на початку 30-х років минулого століття, можливо, зі знищених кур-
ганів поблизу с. Поляна надійшли знахідки до Музею Наукового товариства ім. Шевчен-
ка. Серед них були крем’яні знаряддя, уламок зернотерки та кам’яна сокирка [Пастернак, 
1933, с. 114, 123]. Такі ж знахідки зі с. Бродки теж потрапили до цього музею [Пастернак, 
1937, с. 17]. Поодинокі крем’яні та кам’яні сокири, тесла, уламки посудин, що можуть 
сигналізувати про поруйновані могили, ще раз виявлено поблизу Бродок на початку 90-х 
років ХХ ст. Їх знайдено за 3 км на захід від села та за 1,5 км на північний схід від села 
Крупське в урочищі Середній горб [Александровський, Мацкевой, 1991, с. 7–8].

Перші згадки про розкопки стародавніх могил на території Бібрсько-Стільського гор-
богір’я належать до 30-х років XX ст. Польський археолог Т. Сулімірський подав інформа-
цію про те, що в 1933 р. магістр Ринський дослідив три кургани, розташовані у лісі поблизу 
села Підтемного (тепер Пустомитівського району на Львівщині). Детальних описів могил і 
результатів досліджень немає. Відомо лише, що у найбільшому кургані знайдено крем’яні 
вироби та глиняний посуд. У другій, меншій, могилі виявлено крем’яний ніж та посуд і у 
третьому, найменшому кургані – лише посуд [Sulimirski, 1968, p. 144]. Упродовж польових 
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сезонів 1931 та 1935 рр. Т. Сулімірський дослідив чотири із шести могил, що розміщувалися 
поблизу села Серники Перемишлянського району, на вершині пагорба у лісі Кам’янка. У 
кургані на глибині 60 см від його верху він виявив матеріали комарівської культури (кам’я-
на сокира, бронзовий кинджал, крем’яний скребок) і сліди поховальної камери, вкопаної у 
материк. У четвертій могилі зафіксував поховальну камеру з гіпотетичним кістяком і чотири 
орнаментовані посудини комарівської культури [Sulimirski, 1968, p. 146–147].

Рис. 4. Глиняний посуд комарівської культури з підкурганних поховань, досліджених Т. Сулімірсь-
ким поблизу Красова. За: T. Sulimirski 1968, P. Makarowicz and all, 2016
Fig. 4. Ceramic ware of Komariv culture from barrow burials, examined dy T. Sulimirski near Krasiv. By: 
T. Sulimirski 1968, P. Makarowicz and all, 2016

У 1935 р. Т. Сулімірський отримав інформацію від лісничого Леона Пшибильського 
зі села Поляна про відкриття великої кількості стародавніх курганів в околицях с. Поляна, 
Красів і Бродки та знищення деяких із них під час ремонту повітової дороги з Поляни до 
неіснуючого тепер села Гути-Щирецької1. За інформацією лісничого, тут було близько 40 
могил, діаметр яких становив 25–60 м, а висота сягала від 0,8 м до 3 м (рис. 2, 3). На початку 
серпня того ж року дослідник розкопав тут три кургани, у яких виявив крем’яні заполіровані 
тесла, багато вугликів і попелу [Nowe wykopaliska, 1936, s. 17; Sulimirski, 1968, p. 144].

У 1935–1936 рр. згаданий дослідник розкопав шість курганів поблизу села Красів 
Миколаївського району на північній околиці неіснуючого тепер села Мідяки. Могили 
розміщувалися на вершині пагорба і тягнулися зі сходу на захід на віддалі 360 м. Їх висота 
сягала 0,3–1,2 м, діаметр 14–24 м. Два кургани у східній частині могильника дослідник 
відніс до культури шнурової кераміки, решту пов’язав з комарівською культурою бронзо-
вої доби [Sulimirski, 1968, p. 142–143] (рис. 4).

Обстеження і фіксацію курганів на Бібрсько-Стільському горбогір’ї провела у 1994 р. 
Верхньодністрянська археологічна експедиція під керівництвом О. Корчинського. Під час 
цих досліджень на трьох насипах було закладено розвідкові траншеї та шурфи [Шишак, 
1990, с.72–73], а також відкрито 18 груп курганів, у складі яких виявилося 93 могиль-
ні насипи, виготовлено план-схеми розташування окремих груп могил і зроблено описи 
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1 Цей короткий, але цікавий лист виявлено нами в архіві відділу археології Інституту українознавства ім. 
І. Крип’якевича НАН України.
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кожного могильного насипу. На жаль, матеріали цих досліджень були опубліковані лише 
через півтора десятка років [Корчинський, 2010, с. 406–420]. Курганні групи у більшості 
випадків прив’язувалися не до населених пунктів, а до лісових кварталів та ще й без вра-
хування даних про ці ж кургани, які були опубліковані нами давніше. Тому майбутнім до-
слідникам буде дуже важко систематизувати окремі кургани і курганні групи щодо населе-
них пунктів. Ще більше ускладнилася ця ситуація після публікації колективом польських 
та українських археологів Каталогу курганних могильників комарівської культури, в який 
серед інших потрапили кургани Бібрсько-Стільського горбогір’я.

Рис. 5. Курганний насип у південній частині Львова (вул. Героїв Крут)
Fig. 5. Barrow mound in the southern part of Lviv (Geroiv Krut street)

Нагадаємо, що у 2013–2016 рр. в рамках виконання гранту “Каталог курганних мо-
гильників комарівської культури в басейні Верхнього Дністра (колишнє Станіславське 
воєводство)” під загальним керівництвом П. Макаровіча (Університет ім. А. Міцкевича в 
Познані) польськими й українськими науковцями здійсненo докладне обстеження та до-
кументування багатьох курганних некрополів комарівської культури Українського При-
карпаття, що знайшло відображення у фундаментальній монографії [Makarowicz and all, 
2016].2 Обстежено в тому числі і групу з дев’яти курганів поблизу Красова Миколаївсько-
го р-ну Львівської обл. Було зроблено цифрову модель рельєфу могильника, локалізовано 
кургани на супутниковому фото, виготовлено ситуаційно-орографічні плани і профілі та 
виконано геомагнітні дослідження чотирьох насипів. Незрозуміло, правда, чому до Красо-
ва автори Каталога, на нашу думку, абсолютно безпідставно зарахували аж 230 курганів, 
які розташовані на величезній території (приблизно 300 кв. км). За результатами наших 
давніших досліджень, про які автори чомусь майже не згадують, локалізація цих курганів 
була прив’язана до найближче розташованих сіл, так як це необхідно робити при описі 
різних типів археологічних пам’яток, у т.ч. і курганів [див.: Махнік, Павлів, Петегирич, 
Принада, 2002, с. 481–505; Павлів, Петегирич, 2006, с. 7–30]. Так само незрозуміло, чому 
всі 37 груп курганів, де загалом налічується 343 насипи, віднесені до комарівської культу-
ри, адже результати археологічних розкопок свідчать, що частина могил (ймовірно, навіть 
більша), належить до культури шнурової кераміки, а можливо, й до інших, хронологічно 
пізніших археологічних культур.

Найсвіжіші дані про курганні могильники Бібрсько-Стільського горбогір’я отримано 
у 2016 та 2017 рр. під час обстежень високого залісненого пагорба правого берега ріки Іло-
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2 Дивним і трохи нетактовним, на нашу думку, є фігурування на титульній сторінці цієї роботи для означення 
адміністративних меж досліджень, назви “колишнє Станіславське воєводство” (яке вже майже 80 років не існує).
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вець на схід від с. Ілів та лівого берега р. Колодниці на схід від с. Дуброва. Археологічною 
експедицією історико-культурного заповідника “Стільське городище” виявлено три гру-
пи курганів, які налічують 16 могильних насипів [Korczynskyj, Pawliw, Petehyrycz, 2017, 
s. 44]. Оскільки ще не всі ділянки Бібрсько-Стільського горбогір’я детально обстежені 
археологами, не має сумніву в тому, що майбутні дослідження суттєво доповнять реєстр 
курганів на цій території.

Нововідкриті кургани Бібрсько-Стільського горбогір’я. Опис нововідкритих курган-
них пам’яток розпочнемо від пів¬денних околиць Львова. Так, невідому групу курганів ви-
явлено на залісненому пагорбі між кільцевою дорогою та трасою на Бібрку. Адміністратив-
но ця місцевість належить до села Давидів Пустомитівського району і знаходиться за 2 км 

на північний захід від села. Стародавні 
могили розташовані на одному з пагорбів 
Давидівського пасма. Курганна група зі 
семи насипів тягнеться уздовж пагорба із 
заходу на схід. Дві могили знищені грабіж-
ницькими розкопками. Найбільший курган 
у цій групі розміщений за 250 м на схід від 
кільцевої дороги, його діаметр 22 м, висота 
1,2 м. Решта курганів менші, насипи двох 
курганів перекриваються один одним.

У зв’язку з відкриттям курганів на 
самій околиці Львова варто пригадати, що 
у межах міста також були зафіксовані ма-
теріали, які можуть пов’язуватися з існу-
ючими колись на львівських пагорбах мо-
гилами3. Із Цитаделі, пагорбів біля вулиць 
Золотої, Кульпарківської, парку Залізна 
Вода, Чортової скали біля Лисиничів по-
ходять кам’яні та крем’яні вироби куль-
тури шнурової кераміки [Janusz, 1918, 
s. 168–169], для якої кургани, насипані 
на хребтах пагорбів, є найтиповішими. 
З території міста відомий також глиня-
ний черпак цієї культури, що походить, 
мабуть, зі зруйнованого кургану [Głosіk, 
1962, s. 151, tabl. IX, 7]. Нещодавно на 
території Львова виявлено ще кілька не-
відомих курганів. Один із них, висотою 
до 2,5 м та діаметром з півночі на південь 
21 м і зі сходу на захід 16 м, розміщений 
на території ботанічного саду Львівсько-
го університету [Гощіцький, 2013, с. 223–
224]. Два кургани (один насип добре 
збережений, другий понищений) зафіксо-
вано нами у південній частині Львова не-
подалік парку Залізна Вода у скверику на 
перетині вулиць Тернопільської та Героїв 
Крут, напроти Креативної Міжнародної 
Дитячої Школи (рис. 5).
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3 Одна з таких імовірних могил збереглася у підвищеній частині південного кута парку ім. Івана Франка.

Рис. 6. План другої групи курганів поблизу с. Бродки 
Миколаївського р-ну Львівської обл.
Fig. 6. Plan of the second group of barrows near 
Brodky, Mykolaiv district, Lviv region
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Рис. 7. План другої групи курганів поблизу с. Поляна Миколаївського р-ну Львівської обл.
Fig. 7. Plan of the second group of barrows near Polyana, Mykolaiv district, Lviv region

Між Львовом і Давидовом північно-східну межу поширення таких курганів на Стіль-
сько-Бібрському горбогір’ї визначає могильник поблизу села Шоломия Пустомитівського 
району, що був відкритий у 1953 р. [Свешніков, 1976, с. 67]. Він розміщений за 1 км на 
північ від села, на високому пагорбі в урочищі Зруб. Збереглися три сильно пошкоджені 
пізніми ямами насипи діаметром до 20 м і висотою 3 м.

Рис. 8. Курган 7 третьої групи курганів поблизу с. Поляна Миколаївського р-ну Львівської обл.
Fig. 8. Barrow 7 from the third group of barrows near Polyana, Mykolaiv district, Lviv region

Чотири групи курганів, що налічують 25 не відомих раніше могильних насипів, ви-
явлено поблизу села Раковець Миколаївського району. Вони розміщені на двох пагорбах, 
що тягнуться у південно-східному напрямку від лівого берега річки Зубри (рис. 1). Перша 
група, що складається з трьох насипів, розташована найближче до села на видовженому у 
напрямку з півдня на північ плато. Два з них досить малих розмірів, мають відповідно діа-
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метр 5 і 6 м та висоту 0,4–0,5 м і, можливо, належать до пам’яток слов’янської чи княжої 
доби. До другої групи належить шість курганів, які тягнуться від найвищого пункту пагор-
ба у східному напрямку, їх розміри: діаметр 10–20 м, висота 0,45–1 м.

Рис. 9. План курганного могильника в урочищі Юзькова ленія між селами Стільсько та Ілів Мико-
лаївського р-ну Львівської обл.
Fig. 9. Plan of the barrow complex in Yuzkova leniya Place between villages Stilsko and Iliv, Mykolaiv 
district, Lviv region

У третій групі сім курганних насипів. Вони розміщені за 325 м на південний схід 
від останнього кургану попередньої групи і розкидані на проміжку довжиною 600 м. Їх 
розміри коливаються в діаметрі від 14 до 20 м, висота – від 0,5 до 1,5 м. Четверта гру-
па, що складається з восьми насипів, знаходиться ще далі на південний схід від попе-
редньої на відстані 600 м. Вона заходить на сусідній південніше розташований пагорб, 
що тягнеться від перехрестя двох доріг у північно-західному напрямку до села Раковець. 
Розміри курганів становлять у діаметрі від 7 до 19 м та по висоті від 0,3 до 1,2 м. У цій 
групі виділяється своїми розмірами та збереженістю один курган, діаметр якого 24 м і ви-
сота 1,75 м. Останній одинокий курган (діаметр 20 м, висота 0,8 м) міститься за 900 м на 
північний захід від попереднього.

Рис. 10. План другої групи курганів поблизу с. Стільсько Миколаївського р-ну Львівської обл.
Fig. 10. Plan of the second group of barrows near Stilsko, Mykolaiv district, Lviv region

Поблизу села Красів Миколаївського району зафіксовано дві групи курганів (рис. 1). 
Перша з них розміщена за 2 км на південь від четвертої групи могил поблизу Раковця на 
видовженому залісненому пагорбі в урочищі Кобилиця і за 300 м на північ від неіснуючо-
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го тепер села Мідяки. Кургани тягнуться верхом пагорба з північного сходу на південний 
захід. З 13 могил у восьми помітні у центрі насипів западини (можливо, сліди розкопів 
Т. Сулімірського ?). Найбільший курган має діаметр 24 м і висоту 1,9 м. Ще два кургани 
трохи менші та мають відповідно діаметр 24 м і висоту 1 та 0,9 м.

Рис. 11. План другої групи курганів поблизу с. Ілів Миколаївського р-ну Львівської обл.
Fig. 11. Plan of the second group of barrows near Iliv, Mykolaiv district, Lviv region

Друга група, що налічує шість могил, розташована за 1,2 км на південь від першої на 
вершині пагорба, порослого лісом, попри дорогу, що веде з Поляни до Мідяків. Один із 
курганів зруйнований або розкопаний. Найкраще зберігся курган, по периметру і в центрі 
якого ростуть п’ять старих дубів.

Рис. 12. Курган 5 третьої групи курганів поблизу с. Ілів Миколаївського р-ну Львівської обл.
Fig. 12. Barrow 5 from the third group of barrows near Iliv, Mykolaiv district, Lviv region

Поблизу села Бродки Миколаївського району вздовж довгого п’ятикілометрового заліс-
неного пагорба, який обмежений із західного боку річкою Зуброю і тягнеться у напрямку на 
південний схід до верхів’я річки Колодниці та околиць сіл Поляна і Стільсько, виявлено 
24 кургани, що поділяються на дві групи (рис. 1). Окремо знаходився один курган, діаметр 
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якого 16 м, висота 0,45 м. Він розміщений за 1,5 км на південний схід від села на високій 
частині пагорба і за 250 м на захід від просіки при лісовій дорозі. Перша група курганів, 
що складається з десяти насипів, розташована на піднесенні пагорба за 3,5 км на південний 
схід від села Бродки та за 1,3 км на північ від села Мала Воля. Їх розміри: діаметр 12–20 м, 
висота 0,4–1 м. Друга група курганів, що налічує 13 насипів, лежить за 4,5 км на південний 
схід від села Бродки та 1,4 км на північний схід від села Мала Воля. Віддаль між двома гру-
пами 350 м. Кургани другої групи розташовані на найвищій частині пагорба (388,8 м) дугою 
вздовж хребта. Виміри їх становлять: діаметр від 11 до 25 м, висота 1,1–2,4 м. (рис. 6).

 
Рис. 13. Курган 11 сьомої групи курганів поблизу с. Ілів Миколаївського р-ну Львівської обл.
Fig. 13. Barrow 11 from the seventh group of barrows near Iliv, Mykolaiv district, Lviv region

Шість скупчень прадавніх могил відкрито поблизу села Поляна Миколаївського району 
(рис. 1). Перша група курганів починається за 1,2 км на схід від села і тягнеться високим 
залісненим пагорбом з південного заходу па північний схід. Вона включає дев’ять могил, 
скомпонованих у три окремі скупчення по три насипи в кожному. По одному насипу з пер-
шого та другого скупчень сильно понищені пізнішими вкопами. Один курган з останнього 
скупчення перерізаний лісовою дорогою. Найбільший курган має діаметр 18 м і висоту 0,7 м.

У другій групі, розміщеній за 0,7–1 км на північний схід від села, кургани тягнуться па-
горбом з південного сходу на північний захід. Тут знаходиться 15 могил, серед яких виділя-
ються два великі кургани (діаметр 24 м, висота 1,5 м та діаметр 22 м, висота 1,9 м). Розміри 
інших могил коливаються у таких межах: діаметр 8–22 м, висота 0,4–1,2 м (рис. 7).

Третя група з дев’яти могил розташована північніше попередньої на широкому па-
горбі між висотними позначками 400,2 м та 393,6 м. Вона розділена на два скупчення, що 
включають п’ять і три насипи. Окремо від них розміщений курган, що має діаметр 22 м 
і висоту 0,8–0,9 м. У першому скупченні виділяється курган висотою 1,6 м та діаметром 
20 м, а у другому своїми розмірами вирізняються дві могили (діаметр 18 м, висота 2 м 
(рис. 8) та діаметр 18 м, висота 1,5 м). Дві наступні групи курганів невеликі та включають 
кожна по шість могил, що розміщені досить компактно.

Четверта група займає частину пагорба завдовжки 320 м на північ від третьої групи. 
У ній виділяється курган, що при невеликому діаметрі (12 м) має висоту 1,3 м. Інші насипи 
мають такі розміри: діаметр 8–20 м, висота 0,3–1,1 м.

П’ята група могил розміщена на південний захід від четвертої і тягнеться на 280 м 
від схилу до самого чубка пагорба в урочищі Висока Гора з висотною позначкою 400,7 м. 
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Кургани витягнені в одну лінію і згуртовані по три у два скупчення. Завершує групу курган, 
який має найбільші розміри: діаметр 21 м і висота 1,5 м. Один курган розрізаний лісовою 
дорогою. Інші насипи невеликі та мають такі параметри: діаметр 12–18 м, висота 0,4–0,6 м.

Рис. 14. Розташування курганних могильників і окремих курганів між с. Ілів та м. Новий Розділ 
Миколаївського р-ну Львівської обл.
Fig. 14. Location of burial complexes and separate barrows between Iliv and Novyi Rozdil, Mykolaiv 
district, Lviv region

Остання шоста група курганів зафіксована на південь від другої на гребені хребта, 
який перетинається трактом зі села Поляна до села Березина, обабіч лісової дороги, що 
пролягає через ліси на південь до Ілова. Група налічує 16 могил і виразно ділиться на три 
скупчення, що об’єднують відповідно вісім, чотири та три насипи.

У першому скупченні трохи незвичним є один добре збережений насип (діаметр 16 м, 
висота 2,5 м). На його вершині у 1936 р. поставлено масивний меморіальний камінь на 
відзначення річниці смерті Ю. Пілсудського. Поруч розміщений другий, менший курган.
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Наступне скупчення могил розташоване за 350 м південніше від попереднього на схід 
від лісової дороги. Воно включає чотири кургани, що розміщені компактно на відстані 
25 м один від одного. Найбільший курган має діаметр 20 м і висоту 1,4 м.

За 420 м на південний схід знаходиться ще три могили. Їх розміри коливаються у та-
ких межах: діаметр 14–18 м, висота 0,6–1,2 м. На курганах росте рідкісна для наших країв 
порода дерев, так звані “червоні дуби”. До шостої групи курганів прилягають ще дві неве-
ликі могили, виявлені зліва від дороги Поляна – Березина за 120 м на схід від її перетину 
з лісовою дорогою.

Три групи курганів зафіксовані поблизу села Стільсько Миколаївського району (рис. 1). 
Вони займають порослі буковим лісом високі пагорби на схід від села, які тягнуться загалом 
з півночі на південь уздовж лівого берега річки Колодниці, лівої притоки Дністра.

Рис. 15. План курганного могильника Ілів Х.
Fig. 15. Plan of the barrow complex Iliv X

Перша група могил розташована на вершині хребта за 1,5 км на схід від села, зліва від 
дороги Стільсько – Ілів. Вона включає десять курганів, що тягнуться з північного сходу на 
південний захід уздовж лісової дороги, яка прокладена від урочища Рогачки до урочища 
Юзькова ленія і далі на північний схід. Два кургани у цій групі частково кимось розкопані. 
Найкраще зберігся один насип, що має діаметр 20 м і висоту 1,25 м. Розміри інших стано-
влять: діаметр 12–17,5 м, висота 0,4–1,2 м (рис. 9).

Друга група курганів розміщена досить компактно на окремому „язику“, що відходить 
від головного хребта на схід з північного боку від лісової дороги. Вона налічує сім добре збе-
режених насипів (рис. 10). Серед них своїми розмірами виділяється один курган діаметром 
20 м і висотою 1,45 м (фото 11). Інші мають такі розміри: діаметр 12–15 м, висота 0,6–0,9 м.

У третій групі курганів, що розділена дорогою Стільсько–Ілів, зафіксовано дві мо-
гили. Із двох курганів, розташованих зліва від дороги, один розкопаний траншеєю, що 
перерізала насип з півночі на південь. 

В околицях села Ілів Миколаївського району відкрито велике скупчення прадавніх 
могил, яке налічує десять груп, що охоплюють 90 курганів (рис. 1).

Перша група могил знаходиться на схід від села і річки Іловець, на платоподібній вершині 
залісненого пагорба, за 1,5 км на південний схід від городища, в урочищі Токарова Гора. Тут 
зафіксовано шість курганів, що мають такі параметри: діаметр 10–17 м, висота 0,4–1,4 м.
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У другій групі курганів, що розміщена на північ від попередньої на пологому півден-
ному схилі, біля південно-східного кута лісових доріг, в урочищі Довгий відзначено сім 
курганів. Три з них мають пересічні розміри – діаметр 12–15 м, висота 0,5–0,8 м. Чотири 
інші вирізняються своїми малими розмірами: діаметр 6–9,5 м, висота 0,3–0,6 м (рис. 11).

Третя група могил, що налічує десять насипів, займає східний схил довгого „язика“, 
який відходить від головного пасма на схід від села Ілів і спадає до потоку Барвінок в 

урочищі Довгий. Могили тягнуться лінією 
завдовжки 1,2 км з північного заходу на 
південний схід. Насипи двох найвище 
розміщених курганів взаємно перекри¬ва-
ються. Один із курганів має розсунутий 
насип (сліди розкопок ?). Між окремими 
могилами зафіксована досить значна від-
стань – від 100 до 200 м. Розміри курганів 
коливаються у таких межах: діаметр 8,5–
24 м, висота 0,5–1,5 м (рис. 12).

Четверта група курганів роз¬ташо-
вана на тому ж хребті пагорба, що й три 
попередні, але на окремому плато в урочи-
щі Лиса Гора. Південно-східна, най¬вища 
ділянка плато, на якій могли бути кургани, 
знищена суцільним вирубуван¬ням і кор-
чуванням лісу. Група налічує вісім кур-
ганів, розміри яких визначаються у таких 
межах: діаметр 8–19 м, висота 0,3–1,2 м.

Невелика п’ята група курганів розмі-
щена на пагорбі з північного сходу села, за 
0,8–1 км на північ від церкви в селі Ілів. Тут 
зафіксовано три могили, розміри яких ста-
новлять: діаметр 10–20 м, висота 0,3–0,5 м.

Найбільшою є шоста група могил, 
розташована на двох “язиках”–пагорбах, 
які замикають з півночі долину річки Іло-
вець. Насипи розкидано по обидва боки 
великої лісової просіки, яка в широтному 
напрямку веде з долини р. Колодниці че-
рез пасмо пагорбів у долину р. Барвінок. 
Тут нараховано 21 могилу. Кургани цієї 
групи єднаються зі Стільськими кургана-

ми другої групи (рис. 1). Максимальними розмірами виділяються два кургани (діаметр 
20 м, висота 1,55 м та діаметр 17 м, висота 1,4 м). Інші мають такі пересічні виміри: діа-
метр 8–16 м, висота 0,3–1,2 м.

Cьома група курганів знаходиться за 1,5 км на північний схід від села Ілів уздовж 
хребта пагорба, що тягнеться у північному напрямку від верхів’я річки Іловець. Вона 
складається з 19 насипів, які згуртовані у кілька скупчень і розташовані однією лінією, 
витягненою на північний захід. Дві могили з максимальними розмірами, що мають від-
повідно діаметр 22 м, висоту 2 м та діаметр 25 м і висоту 1,7 м розташовані у найвищих 
місцях пагорба (400 м). Параметри інших курганів у цій групі коливаються в таких межах: 
діаметр 7–20 м, висота 0,3–1,5 м (рис. 13).

Ще три групи курганів виявлено нещодавно на високій вкритій лісом терасі правого 
берега р. Іловець, яка має вигляд кількох пагорбів, що тягнуться з півночі на південь і по 
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Рис. 16. План першої групи курганів поблизу 
с. Бориничі Жидачівського р-ну Львівської обл.
Fig. 16. Plan of the first group of barrows near 
Borynychi, Zhydachiv district, Lviv region
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яких пролягає дорога від перехрестя шляху Стільсько – Ілів до м. Новий Розділ (рис. 14). 
Восьма група ілівських прадавніх могил (пам’ятка Ілів ІХ) розташована за 2,7 км на пів-
день з незначним відхиленням до сходу від цього перехрестя. Могильник налічує шість 
курганів, які утворюють два скупчення з трьох і двох насипів та однієї окремо розміщеної 
могили. У першому скупченні виділяється один курган діаметром 25–26 м та висотою 
майже 2,3 м (фото 12). Два інші кургани менші та мають діаметр 17 і 12,5 м, висоту 0,5–
0,6 м. Два кургани другого скупчення, які віддалені на 300 м південніше від першого, ма-
ють знівельовані насипи висотою 0,5–0,6 м та діаметром 17,5 м і 10,5 м. Останній окремо 
розташований курган восьмої групи має висоту 0,7 м і діаметр 18 м.

Археологія, давня історія й етнографія

Рис. 17. Курган 1 першої групи курганів поблизу с. Бориничі Жидачівського р-ну Львівської обл.
Fig. 17. Barrow 1 from the first group of barrows near Borynychi, Zhydachiv district, Lviv region

Рис. 18. Курган 2 першої групи курганів поблизу с. Бориничі Жидачівського р-ну Львівської обл.
Fig. 18. Barrow 2 from the first group of barrows near Borynychi, Zhydachiv district, Lviv region
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Дев’ята Ілівська курганна група (пам’ятка Ілів Х) складається з семи компактно розмі-
щених могил, розташованих за 1,36 км на південь від перехрестя шляху Стільсько – Ілів 
до Нового Роздолу (рис. 14, 15). Дорога до Нового Роздолу розділила курганний могиль-
ник на дві частини. На захід від дороги височать два кургани, один із яких має діаметр 
22 м і висоту 1,5 м, а другий, менший, сягає в діаметрі 17 м при висоті 0,7 м. Серед п’яти 
курганів на схід від дороги виявилися два великі насипи діаметром 17 і 19 м та висотою 
1,8 м (фото 13). Ще дві могили мають висоту 0,5–0,6 м та діаметр 12 і 14 м, а один курган 
є найменшим у групі, його діаметр становить лише 7 м, а висота насипу 0,4 м.

Рис. 19. План третьої групи курганів поблизу с. Бориничі Жидачівського р-ну Львівської обл.
Fig. 19. Plan of the third group of barrows near Borynychi, Zhydachiv district, Lviv region

За 100 м на південний захід від перехрестя дороги зі Стільська до Ілова і лісової доро-
ги до м. Новий Розділ виявлено десяту групу курганів поблизу Ілова (пам’ятка Ілів ХІІІ). 
Могильник складається з трьох земляних насипів, які тягнуться однією лінією з південно-
го сходу на північний захід на відстань трохи більше 100 м. Найбільший курган зберігся 
на висоту 1,2–1,3 м, його діаметр з півночі на південь становить 18,5 м, зі сходу на захід 
23 м (фото 14). Другий курган має майже ідеальну круглу форму діаметром 18,5 м, висота 
могильного насипу сягає 1–1,1 м. Дуже знівельований насип третьої могили має висоту 
0,6–0,7 м і діаметр 14 м.

Окрім цих груп курганів у процесі проведення розвідкових робіт виявлено два поо-
динокі кургани. Один із них (діаметр15–16 м, висота 0,9–1,0 м) розташований за 2,1 км на 
південь від крайніх будівель с. Ілів, на залісненому пагорбі (урочище Ліс Прекра). Можли-
во, цей курган є продовженням ланцюжка курганів могильника Ілів ІХ. Ще одну могилу 
зафіксовано поблизу с. Дуброва. Курган розташований на східній околиці села у найвищо-
му місці залісненого пагорба, за 400 м на схід від сільської церкви. Насип кургану значною 
мірою знівельований (висота 0,5–0,6 м, діаметр 15–16 м).

Групу курганів, яка налічує десять насипів, виявлено за 2,5 км на північний захід від села 
Борусів Жидачівського району (рис. 1, фото 15). Могили розташовані одним пасмом на най-
вищій частині трикілометрового порослого лісом пагорба, що тягнеться від села у напрямку 
на північний захід і сходиться з основним хребтом. Лише один курган цієї групи має більші 
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розміри – діаметр його сягає 25 м, а висота – 1,2 м. Діаметри менших насипів коливаються від 
10 до 18 м, а висота – від 0,4 до 0,8 м. Очевидно, група курганів із Борусова може входити до 
однієї системи курганних могильників, виявлених поблизу сусіднього села Бориничі.

Сім груп курганів, у яких налічується 
75 насипів, виявлено на околицях села Бо-
риничі Жидачівського району. Більшість 
курганів розміщені у північно-західній око-
лиці села, на гребенях порослих лісом па-
горбів (рис. 1, фото 15).

Перша група курганів розташована за 
2,5 км на північний захід від села, обабіч лі-
сового тракту, який єднає села Бориничі та 
Ілів, на найвищій частині залісненого хреб-
та (388,3 м), що простягається між річками 
Суходілкою та Барвінком. Налічує 12 ком-
пактно розташованих насипів, які тягнуть-
ся пасом у напрямку з південного сходу на 
північний захід, причому найбільші могили 
утворюють ніби “вісь” групи (рис. 16). Діа-
метри більших курганів сягають 18–20 м, 
висота 1,6–1,8 м, менших насипів відповід-
но 10–16 м і 0,3–0,9 м. Насипи добре збере-
жені (рис. 17, 18).

Друга група курганів знаходиться за 
1,3 км на північний схід від першої групи на 
бічному відгалуженні пагорба, за 1,5 км на 
північний захід від села Бориничі і за 1 км 
на захід від річки Суходілки та залізничної 
колії. Налічує п’ять курганів, розташованих 
на досить великій відстані один від одного 
(110 м, 150 м та 300 м) у напрямку півден-
ний схід–північний захід. Два кургани цієї 
групи вирізняються великими розмірами: 
діаметр їх становить відповідно 22 і 26 м, 
висота 2 та 2,4 м.

Третя група курганів виявлена за 
3,5 км на північний захід від села Бори-
ничі на гребені того самого пагорба, за 
600–700 м на північний захід від другої 
групи. Могили розташовані пасмом оба-
біч лісової дороги у напрямку південний 
схід – північний захід. Зафіксовано 22 на-
сипи, скомпоновані у два скупчення, від-

стань між якими становить 150 м. У першому скупченні є 12, а в другому 10 курганів 
(рис. 19). Кургани цієї групи за їх розмірами можна поділити на три типи: великі моги-
ли, діаметр яких становить 24–30 м, а висота сягає 1,8–2 м (фото 16); могили середніх 
розмірів (діаметр 15–21 м, висота 0,7–1,1 м); невеликі насипи діаметром 12–15 м та 
висотою 0,3–0,4 м.

Четверта група курганів розташована на вузькому гребені пагорба за 350 м на 
північний захід від третьої групи і є продовженням “ланцюга” бориницьких курганів. 
Налічує вісім розрізнених насипів; лише дві менші групи, що включають по три могили, 

Рис. 20. План сьомої групи курганів поблизу с. Бори-
ничі Жидачівського р-ну Львівської обл.
Fig. 20. Plan of the seventh group of barrows near 
Borynychi, Zhydachiv district, Lviv region
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стоять близько одна від одної. Діаметри курганів коливаються від 12 до 24 м, а висота 
від 0,3 до 1,2 м.

П’ята група курганів зафіксована за 0,5 км на північ від четвертої групи на широкій 
вершині пагорба в урочищі Два Копці і налічує сім розміщених один біля одного насипів. 
Найбільшими і найкраще збереженими є два кургани, діаметр яких становить 22 і 25 м, а 
висота відповідно 1,2 та 1,6 м. Відстань між ними 25 м (фото 17). Решта насипів є менши-
ми з діаметром 15–20 м та висотою 0,3–0,6 м.

Шоста група курганів знаходиться на наступному розширенні гребеня пагорба за 
375 м на північний схід від п’ятої групи. Налічує десять невеликих насипів, згуртованих 
у три скупчення. Діаметри насипів коливаються від 8 до 18 м, а висота від 0,3 до 1 м. 
Усі шість груп курганів, виявлених у північно-західній околиці села Бориничі, очевидно, 
складають одне велике системне скупчення прадавніх могил, насипаних на гребені пагор-
ба на відстані майже 6 км.

Сьома група курганів розташована на великому залісненому пагорбі, що височіє над 
селом Бориничі з північного сходу і тягнеться майже у північному напрямку аж до Бібр-
ки (рис. 1, фото 15). Досліджено південну частину цього пагорба між селами Бориничі–
Чижичі–Юшківці. Три великі кургани знаходяться на широкому гребені пагорба. Перша 
могила (діаметр 22 м, висота 2,8 м) зафіксована за 100 м на північний схід від церкви у 
Бориничах. Другий (діаметр 30 м, висота 2 м) та третій (діаметр 26 м, висота 1 м) кургани 
розташовані за 1,3 км на північний схід від першого. Вісім насипів розміщені за 2,5 км на 
північний схід від церкви села Бориничі на найвищій частині пагорба (висотна познач-
ка 362 м), в урочищі Підсадоче на галявині, утвореній унаслідок вирубування старого 

Табл. 1. Зведені дані про місцезнаходження та кількість нововідкритих  
курганів на території Бібрсько-Стільського горбогір’я

Місцевість

Групи

курганів

Кількість

курганів
Примітки

Давидів, Пустомитівський р-н 1 7

Раковець, Миколаївський р-н 4 25

Красів, Миколаївський р-н 2 19 розкопки

Бродки, Миколаївський р-н 2 24

Поляна, Миколаївський р-н 6 61 розкопки

Стільсько, Миколаївський р-н 3 22 розкопки

Ілів, Миколаївський р-н 10 90

Дуброва, Миколаївський р-н 1 1

Борусів, Жидачівський р-н 1 10

Бориничі, Жидачівський р-н 7 75

Крупсько, Миколаївський р-н 2 18

Розділ, Миколаївський р-н 1 2

Підтемне, Пустомитівський р-н 2 4 розкопки

Шоломия, Пустомитівський р-н 1 3

Разом 362
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дубового гаю. Насипи розташовані одним пасмом довжиною 200 м у напрямку півден-
ний схід–північний захід. Три кургани мають більші розміри (діаметр 20–25 м, висота 
0,7–1,2 м), решта насипів є меншими (діаметр 12–15 м, висота 0,35–0,5 м) (рис. 20).

Дослідженнями в околицях сіл Крупсько та Прийма Миколаївського району зафік-
совано дві групи курганів та одинокі могили (рис. 1). Ця територія належить до південної 
частини масиву Стільського горбогір’я, яке тут спадає до широкої долини Дністра. Пану-
ючі висоти заліснених пагорбів сягають 360–400 м. За 2 км на північ від села Крупсько у 
найвищому місці пагорба виявлено досить великий курган. Його розміри: діаметр 22 м, 
висота 1,3 м. За 0,6 км на північ від нього, поряд із тріангуляційним пунктом “висота 
397 м”, містився ще один курган, понищений земляними роботами. За 0,5 км від нього 
на північний захід по обидва боки лісової дороги розташована перша група курганів, що 
налічує вісім насипів. Розміри курганів коливаються у діаметрі від 11 до 22 м, по висоті 
– від 0,5 до 1,2 м. У цій групі деякі кургани частково зруйновані лісовою дорогою. Друга 
група курганів знаходиться на пагорбі за 450 м на південний схід від села Прийма. Вісім 
могильних насипів тягнуться уздовж лісового тракту на 300–350 м. Їх розміри становлять: 
діаметр від 14 до 18 м, висота 0,5–0,8 м.

За 2,5 км по дорозі від Роздола до Нового Роздола, за 45 м на південний схід від траси 
на краю лісу і за 60 м на захід від польової дороги виявлено два кургани (рис. 1). Один 
курган, східна частина якого частково зруйнована, мав діаметр 20 м і висоту 1,5 м. За 24 м 
на північний схід від нього був меншого розміру курган (діаметр 16 м, висота 0,8 м).

У результаті археологічного обстеження невеликого мікрореґіону заходу Подільської 
височини, що охоплює Бібрсько-Стільське горбогір’я, відкрито 362 стародавні кургани. 
Нововиявлені пам’ятки, на відміну від інформації про такі самі курганні могильники, до-
сліджені раніше, мають докладну топографічну локалізацію, план-схеми курганних груп, 
фотофіксацію та метричну характеристику практично кожного кургану.

Висновки. Аналізуючи здобутий матеріал, можна зробити такі попередні висновки. 
Передовсім чітко окреслюється загальна система розташування великої кількості курганів 
між Львовом і Роздолом, де більшість могильних насипів, як правило, тягнуться по гре-
беню основного хребта Бібрсько-Стільського горбогір’я, починаючи від Давидова та Шо-
ломиї, через Раковець, околиці Красова, Поляни, Стільська, Ілова, Бориничів і до Роздолу, 
утворюючи майже безперервний ланцюг прадавніх поховальних пам’яток (рис. 1). Інколи 
групи курганів знаходяться на бічних відгалуженнях основного хребта. Спостерігають-
ся також певні закономірності у розміщенні груп курганів поміж собою та розташуванні 
окремих насипів у межах могильника. Наприклад, у багатьох випадках засвідчено таку 
ситуацію, коли великі кургани утворюють своєрідну вісь могильника, а насипи меншого 
розміру групуються навколо більших могил. На видовжених гребенях пагорбів, де най-
частіше розміщено кургани, часто можна побачити таку побудову могильника: спершу 
самотній великий курган, на великій відстані від нього (300 м–1 км) – основна група біль-
ших і менших компактно розташованих насипів, і знову на віддалі один великий курган. 

Культурна належність і хронологія відкритих курганних некрополів може визначати-
ся поки що приблизно, ґрунтуючись на аналогіях та результатах попередніх досліджень. 
Так, переважна більшість розкопаних курганів, розташованих у подібних до наших пам’я-
ток географічних умовах, належать до культури шнурової кераміки (III тис. до н. е.) або 
тщінецько-комарівської культури (друга – третя чверть ІІ тис. до н. е.) доби бронзи [Па-
стернак, 1961, с. 256–276; Sulimirski, 1968, p. 122–148; Свешніков, 1974, с. 29–32; Machnik, 
1998, s. 16–19]. Тому є підстави припускати, що переважна більшість відкритих нами кур-
ганних некрополів теж може пов’язуватися з цими культурами (фото 18). Попередніми 
дослідженнями зафіксовано такий цікавий факт, коли на одному могильнику поряд місти-
лися кургани “шнуровиків” і “комарівців” або ж поховання останніх уміщені у могильний 
насип ранішого часу. Це є майже правилом для багатьох курганних могильників Верхньої 
Наддністрянщини (Красів, Сірники, Дашава, Биків, Ракова). Окрім того, у верхній частині 
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деяких насипів виявлено матеріали римської доби, які можуть бути слідами поховання або 
жертвоприношення (наприклад, Красів, курган IV) [Sulimirski, 1968, p. 143, plan 34: 2]. 
Разом з тим слід зазначити, що серед усього масиву виявлених курганів траплялися наси-
пи, які за своїми параметрами трохи відрізнялися від тих, які становлять абсолютну біль-
шість. Вони розташовані не на гребенях пагорбів, а на їх схилах і мають менші розміри. 
Такі могили зафіксовані, зокрема, у курганній групі II поблизу села Ілів. Попередньо їх 
можна віднести до слов’янської чи княжої доби. Не виключено, що окремі кургани мо-
жуть належати до скитської доби. Це, зокрема, підтверджується дослідженнями 2002 р. 
одного кургану біля с. Биків на Дрогобиччині, де виявлено тілопальне поховання з зброєю 
та посудом скитського типу і бронзовими прикрасами лужицької культури [Махнік, Пав-
лів, Петегирич, 2003, s. 531–548; Махнік, Павлів, Петегирич, 2009а, с. 179–191; Czopek, 
Machnik, Pasterkiewicz, Pawliw, Petehyrycz, 2016, s. 119–150].

Представлені у статті матеріали суттєво доповнюють реєстр археологічних пам’я-
ток Львівщини. Отримані нами результати показують, що Верхня Наддністрянщина ви-
сувається на чільне місце навіть у європейському масштабі щодо насичення прадавніми 
курганними некрополями. Очевидно, ці показники можуть зрости у кілька разів після до-
кладнішого обстеження цього маловивченого і перспективного з погляду археології регіо-
ну. Так, наприклад, вражає концентрацією стародавніх могильних насипів лише частково 
досліджена територія між Раковцем і Роздолом, де на відстані 18 км зафіксовано понад 
300 курганів. Для порівняння наведемо дані з околиць Перемишля, де на відтинку 30 км 
вдалося виявити лише 54 кургани [Gedl, 1997, ryc. 1].

Серед великого числа відкритих нами курганів є унікальні пам’ятки. Завдяки хоро-
шому збереженню і доступності для огляду й археологічних обстежень тут можна створи-
ти своєрідні археологічні заповідники. На таких пам’ятках варто було би зберегти непо-
рушені насипи та провести археологічні дослідження частини могильника з подальшою 
науковою реконструкцією курганів, експонувати виявлені під час розкопок археологічні 
матеріали. Такі заповідники стали би цікавими екскурсійними об’єктами туристично-ре-
креаційних зон Львівщини, місцем навчання та практики студентів гуманітарних факуль-
тетів вузів регіону, учнів шкіл. Археологічні резервати можна було би створити на основі 
добре збережених курганних некрополів у мальовничих околицях сіл Бориничі, Борусів, 
Ілів, Поляна, з’єднавши їх у кілька цікавих пішохідних чи кінних туристичних маршрутів.

Кургани Бібрсько-Стільського горбогір’я не є ізольованими групами пам’яток. Вони 
становлять одне ціле, що підтверджується існуванням курганів на досі маловивчених 
суміжних теренах межиріччя Боберки та Свіржа (поблизу сіл Сірники, Лани, Любешка, 
Дев’ятники), і є частиною величезного курганного масиву, який охоплює значну тери-
торію Українського Прикарпаття (Сянсько-Дністровська височина, Самбірська та Дрого-
бицька височини, Моршинське підгір’я, Рогатинське Опілля, Присвіцька та Войнилівська 
височини) і налічує більше двох тисяч курганів.

Ми вже згадували, що така значна концентрація курганних некрополів у відносно неве-
ликому регіоні є однією з найбільших у Центральній Європі. Це певний археологічний фе-
номен, який потребує серйозних досліджень, і разом з тим чи не найвиразніше підтверджує 
образну думку окремих дослідників про те, що “стародавніми курганами засіяний цілий світ” 
[пор., напр.: Krzak, 2011, s. 37], а терени України чи не найбільше. Враховуючи нові матеріа-
ли, ми виявили, що археологами розкопано лише трохи більше 5 % з усіх тепер відомих кур-
ганів описаного мікрореґіону, а загалом на Львівщині у Верхній Наддністрянщині – близько 
10 %. Кількісно значний масив курганів на території Бібрсько-Стільського горбогір’я має ве-
лике наукове значення. За умови їх систематичного фахового дослідження вони можуть стати 
цінним джерелом для вирішення надзвичайно важливої наукової проблеми – ґенези такого 
феномена енеолітичної доби у Європі як культура шнурової кераміки і висвітлення цікавих 
питань комарівського культурного кола періоду ранньої та середньої доби бронзи, що дасть 
змогу переглянути усталену дотепер картину історичних і культурних процесів у Прикарпат-
ському регіоні України. Розкриття таємниць, схованих під насипами цих прадавніх могил, без 
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сумніву, допоможе з’ясувати питання ґенези та поширення культур доби енеоліту і бронзи не 
лише на західних теренах України, а й у Центральній Європі загалом.

Турбує доля таких цінних археологічних пам’яток, як кургани. Багато стародавніх на-
сипів уже безслідно зникли, багато зникає і тепер унаслідок господарської діяльности людей 
та природних екзогенних процесів [див.: Геоекологічне моделювання 2010, с. 189–193]. 

Насторожують зафіксовані нами досить численні випадки спеціально організованих 
грабіжницьких розкопок курганів з метою добування археологічних речей і торгівлі ними. 
І що цілком неприпустимо – кургани нищаться унаслідок нефаховости і недобросовісно-
сти деяких дослідників. 

Одним із головних центрів вивчення, збереження та популяризації цього виду пам’я-
ток археології, як і двох унікальних ранньосередньовічних городищ у Стільську й Ілові 
та низки стародавніх селищ повинен стати нещодавно створений Історико-культурний 
заповідник “Стільське городище”, який розташований серед прадавніх некрополів Бібр-
сько-Стільського горбогір’я. Важливо, що археологічні пам’ятки вдало вписуються в 
унікальне навколишнє середовище цього природно-географічного району і створюють 
неповторний історичний ландшафт, що робить їх особливо привабливими для любителів 
старовини та поціновувачів природи. 

Із далеких тисячоліть нашої історїї донині тягнеться ланцюжок прадавніх могил – 
творінь рук і розуму наших пращурів. Не обриваймо його, щоб не було, як у Т. Шевченка: 
“…розсипаються могили, високі могили – твоя слава…”, а збережімо і передаймо нащад-
кам ці унікальні українські піраміди.
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Dmytro PAVLIV, Volodymyr PETEGYRYCH

BARROWS OF BIBRKA-STILSKE HIGHLANDS AS THE OBJECTS OF 
SCIENTIFIC, SITE-PRESERVATION AND TOURISTIC INTEREST

The micro-region of Bibrka-Stilsko highlands is especially rich in important archaeological 
sites – barrows. Studies conducted during recent years, mostly in the south-western part of the 
micro-region, revealed a large accumulation of ancient barrows (almost 400 burial mounds), 
located on the top of the forested hills in the area between Davydivka, Zubra and Dniester Rivers. 
On this territory, only about 5 percent of barrows were excavated. Small-scale excavations carried 
out in 1930-th showed that burials in mounds belong either to Corded Ware culture (Eneolithic 
period) or to Komariv culture (Bronze Age).

But in consideration of certain parameters of separate barrows and burial complexes together 
with peculiarities of their situation, it is possible that some of them may belong to later historical 
periods – Scythian, Roman, Early Slavic, and Early Medieval ones. More detailed studies of 
this accumulation of ancient burial sites – one of the largest in Central and Eastern Europe – can 
give extremely valuable information for clarifying of the problems of ethno-cultural genesis in 
ancient history of Ukraine. Territory of the Historical and Cultural Reserve “Stilske Gorodysche”, 
along with the famous archaeological sites of the west of Ukraine - Stylske and Iliv hill-forts, is 
located in the center of this giant burial necropolis, which creates unique complex of spectacular 
archaeological and historical sites which need protection. They are interesting not only as objects 
of scientific research, but also as objects of tourism.
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Орест КОРЧИНСЬКИЙ*

ПАМ’ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
ЗАПОВІДНИКА “СТІЛЬСЬКЕ ГОРОДИЩЕ”

Історико-культурний заповідник “Стільське городище” створено 15 вересня 2015 р. 
рішенням сесії Львівської обласної ради № 1450. Його однойменна назва походить від 
головної пам’ятки – Стільського городища VIII–X ст., що знаходиться в с. Стільське Ми-
колаївського району Львівської області. У перебігу 30-тилітніх археологічних досліджень 
(1981–2011 рр.), що проводилися постійно діючою Верхньодністрянською археологічною 
експедицією Національної академії наук України (керівник О. Корчинський) встановле-
но, що городище є рештками найбільшого на європейському континенті міста-мегаполіса 
VIII–X ст., котрому немає аналогів ні за величиною, ні за складністю оборонних укріплень.

Комплекс археологічних памʼяток, що входить до історико-культурного заповідника, 
розміщений у південно-західній частині Бібрсько-Стільського горбогірʼя, в басейні річок 
Колодниці, Іловця, Барвінків, Зубри та Лугу.

На означеній території площею близько 200 км² було виявлено і різною мірою дослід-
жено більше сотні нерухомих пам’яток (городища, рештки приміських і сільських поселень 
відкритого типу, курганні некрополі, окремі кургани, святилища, печери-келії монахів-скит-
ників, храми, висічені у скелях, а також рештки земляних гребель та шлюзів від штучно 
спорудженого водного шляху початку ІХ ст., що з’єднував давнє місто з р. Дністер).

У даний час структуру заповідника визначають сім найголовніших памʼяток архе-
ології: городище VIII–X ст. у с. Стільське – памʼятка археології національного значен-
ня (інвентарний № 130019-Н); городище-святилище VIII–X ст. і одночасно багатошарова 
пам’ятка в ур. “Печера” на околиці с. Ілів; святилище VIII–X ст. в ур. “ Диравець”; земляна 
гребля ІХ–Х ст. в ур. “Гребля” в с. Дуброва; три скельні храми VIII–X ст. в ур. “Лиса (Чор-
на) Гора” на північній околиці м. Миколаєва. 

Городище VIII–X століть в с. Стільське – головна і найбільш досліджена памʼят-
ка заповідника, відкрите у 1981 р. [Корчинский, 1984, с. 279]. З 1982 до 1986 р. дослід-
ження на городищі проводилися археологічною експедицією Інституту суспільних наук 
АН УРСР спільно з Львівською обласною організацією Українського товариства охорони 
памʼяток історії та культури. Зважаючи на особливу наукову, історичну та культурну цін-
ність городища, Бюро Президії АН УРСР постановою від 16 липня 1987 р. № 272/Б “Про 
заходи по забезпеченню археологічних досліджень історико-культурного комплексу ІХ–
ХІ ст. в с. Стільське Миколаївського району Львівської області” створило при Інституті 
суспільних наук АН УРСР (сьогодні Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України) постійно діючу Верхньодністрянську словʼяно-руську археологічну експедицію 
та забезпечило її діяльність тривалим цільовим фінансуванням.

Пріоритетним напрямом археологічних досліджень цього проекту стало унікальне горо-
дище разом із величезною кількістю пам’яток археології, розташованих довкола нього (рис. 
1). З 1992 до 2011 р. археологічні дослідження Стільського історико-археологічного комплек-
су та аналогічних памʼяток у Верхньому Подністров’ї проводились постійно діючою Верх-
ньодністрянською археологічною експедицією Інституту народознавства НАН України. У 
2012 р. НАН України припинила дію експедиції. На початку 2014 р. силами громадськості 
було створено ГО “Інститут наукових досліджень Стільського городища та його довкілля”.

* Комунальний заклад Львівської обласної ради “Адміністрація історико-культурного заповідника “Стіль-
ське городище”
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Рис. 1. Карта археологічних пам’яток у довкіллі Стільського городища: 1 – Стільське городище;
2 – Ілівське городище-святилище; 3 – сліди поселень відкритого типу; 4 – культовий центр Дира-
вець; 5 – кургани і курганні могильники; 6 – келії монахів-скитників; 7 – виступи каменів; 8 – ріки, 
потоки; 9 – висота; 10 – лісові просіки; 11 – населені пункти; 12 – дороги
Fig. 1. Map of archaeological sites near Stilske hill-fort. 1 – Stilske hill-fort; 2 – Iliv fortified sanctuary;   
3 – remains of open-air settlement; 4 – cult center Dyryavets; 5 – separate barrows and barrow complexes; 
6 – cells of monks-sketers; 7 – stones; 8 – rivers, streams; 9 – altitude; 10 – forest glade; 11 – localities; 
12 – roads
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У результаті тривалих багатолітніх робіт встановлено, що Стільське городище нале-
жить до числа тих пам’яток найдавнішої історії та культури, повідомлення про які не зна-
ходимо на сторінках руських літописів, через те його вивчення можливе лише шляхом 
археологічних досліджень.

Рис. 2. План укріплень Стільського городища VIII–Х ст.: 1 – церква; 2 – земляний вал і рів; 3 – 
архео логічні об’єкти; 4 – яр; 5 – автошлях Стільсько – Ілів (за: М. Филипчуком)
Fig. 2. Plan of fortifications of Stilske hill-fort of VIII–X century. 1 – church; 2 – earth rampart and moat;   
3 – archaeological objects; 4 – ravine; 5 – road Stilske – Iliv (by: M. Phylypchuk)

Водночас місцеве населення в Стільську переповідає велику кількість давніх пере-
казів і легенд, що прямо стосуються окремих історичних подій, пов’язаних із городищем, 
котрі вдалося підтвердити завдяки археологічним геофізичним та геологічним досліджен-
ням. За таких обставин виникає можливість реконструкції окремих історичних подій і 
місць, пов’язаних з ними на унікальній пам’ятці періоду її найбільшого розквіту – початку 
ІХ–середини Х ст.

Корчинський О. Пам’ятки археології історико-культурного заповідника…
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Один із головних переказів повідомляє, що високо над селом, на плато у незапамʼятні 
часи існувало величезне місто, і не просто місто, а столиця держави чи князівства. Непри-
ступні його укріплення витримували численні ворожі набіги. Та під час останнього набігу 
столиця була підступно спалена дотла. Уцілілі городяни згодом переселилися у долину 
ріки Колодниці, де заснували нове містечко, яке назвали Стольском (Стольско) на пам’ять 
про давню столицю. Етимологія цієї назви справді дуже цікава і незвичайна стосовно ін-
ших тогочасних назв головних міст, як на просторах словʼянського світу, так і на території 
європейського континету взагалі. Це словоутворення складається з кореня “столѣ”, що 
означає стіл або престіл (сидіти на “столі” – бути на престолі), а також суфікса – “ск”, 
котрий учені розглядають, як такий, що властивий лише назвам населених пунктів місько-
го типу [Штыхов, 1978, с. 16, 17]. 

Рис. 3. Фоторепродукція першої писемної згадки про містечко Стольсько
Fig. 3. Photo-reproduction of the first writing mention about Stolsko

За іншими давніми повідомленнями закріпилися назви урочищ: “Химина Долина” 
– місце вбивства ключниці Хими під стінами міста від рук ворогів. А  за ур. “Княжа Кри-

Археологія, давня історія й етнографія
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ниця”, що на території дитинця, пов’язаний переказ про те, як княгиня під час захоплення 
ворогом княжого двору наказала кинути в криницю золоту колиску її немовляти, щоб вона 
не потрапила до рук ворогів.

Іншу важливу групу мовних джерел становлять мікротопоніми, що вказують на окремі 
місця чи частини давнього міста, як, наприклад, урочища: “Біла Дорога”, “Золоті Ворота”, 
“Вежа”, “Залізна Брама”, “Коморище”, “Підкоморище”, “Гребля” та ін. (рис. 2).

Перша писемна згадка про містечко Стольсько (το Στόλίςχον) зафіксована у греко-
мовній записці початку XIV ст., вміщеній у ватиканському збірнику № 840 (рис. 3). У ній 
йдеться про поділ майна, що було у Стільську – ймовірній митрополичій резиденції [Ма-
цєк, 1937, c. 130].1  

Рис. 4. Стільське городище. Вид на кам’яний брук в урочищі “Біла Дорога”  
Fig. 4. Stilske hill-fort. View on the stone tiles in “Bila Doroga” Place 

Археологічні дослідження городища було розпочато з вивчення його топографії та 
оборонних укріплень [Корчинський, 2007, c. 490–510; 2008а, c. 267–282; Korčinskiб 1998, 
s. 436–438; 2000, s. 113–127; 2013, s. 246–266]. Встановлено, що більша його частина зна-
ходиться на високому залісненому плато на висоті близько 100 м над дзеркалом р. Колод-
ниці, а інша – на схилах і у долині ріки та на берегах безіменних потоків (фото 19).

Городище характеризує складна багаторядна система укріплень у вигляді валів, 
ровів і терас, що оточують його кількома рядами з півночі, сходу та півдня. Із заходу 
його територію визначають стрімкі, а подекуди майже вертикальні схили плато, з яких 
виступають величезні брили каміння вапняково-піщаникового походження. Підніжжя 
плато з заходу омиває р. Колодниця, що пливе з півночі на південь і через 11 км впадає в 
р. Дністер як ліва його притока. Укріплена територія городища (250 га) охоплює чотири 
мисоподібні виступи на плато, за якими збереглися давні назви урочищ: “Щовб”; “Дми-
трова Гора”; “Штойкова Гора” і “Плеската Гора”. Західною границею городища є лівий 
берег р. Колодниці. 

У результаті багатолітніх археологічних досліджень у різних місцях городища було 
проведено розкопки на площі понад 12 тис. м². На цій території виявлено і досліджено 
рештки тридцяти житлово-господарських будівель, військових об’єктів, зроблено пере-
тини та зачистки стінок земляних валів і ровів більш як у двадцяти місцях. Встановле-

Корчинський О. Пам’ятки археології історико-культурного заповідника…

1 У своїй статті В. Мацєк першим висловив припущення про те, що на високій горі над містечком Стіль-
сько було городище.
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но, що перші земляні укріплення (вали) були зведені на початку VIII ст. Вони мали різні 
конструкції та виконували функцію фундаментів, на гребеневій частині яких зводили де-
рев’яні оборонні стіни з вежами переважно зрубної конструкції. Рови, що оточували зов-
нішнє підніжжя валів, створювали перешкоду доступу до стін.

Рис. 5. План розкопу в урочищі “Біла Дорога”: 1 – дерновий шар; 2 – жовті суглинки; 3 – похований 
гумусовий горизонт; 4 – темно-сірі суглинки; 5 – сірі суглинки; 6 – сучасне дерево; 7 – камення; 
8 – обвуглена плаха; 9 – яма; 10 – обвуглені дерев’яні конструкції; 11 – обвуглені дерев
Fig. 5. Plan of excavation in “Bila Doroga” Place: 1 – turf; 2 – yellow clayish soil; 3 – hidden humus 
horizon; 4 – dark-gray clayish soil; 5 – gray clayish soil; 6 – modern tree; 7 – stones; 8 – charred bulk; 
9 – pit; 10 – charred wooden constructions; 11 – mainland

У центральній частині городища, на домінуючій висоті близько 100 м над дзерка-
лом р. Колодниці знаходяться рештки давнього дитинця (князівська фортеця). Найвища 
висотна відмітка на ньому 394,5 м н.р.м. зафіксована на гребені валу у східній части-
ни дитинця. Його майдан площею близько 15 га (300×500 м) у плані має неправильну 
прямокутну форму з плавно заокругленими кутами. Довшою стороною він розміщений у 
напрямку схід–захід. Поверхня майдану рівна, горизонтальна, і тільки південно-західна 
його частина плавно понижується до глибокого яру та сягає висоти 365,0 м н.р.м. Уздовж 
усього периметра майдан оточений земляним валом, а його зовнішне підніжжя обкопане 
гостродонним ровом. У даний час висота валу коливається в межах 2,1–2,7 м, а глибина 
рову – 1,5–2,3 м при ширині берегів у верхній частині 6–7 м.

В укріпленнях дитинця простежуються сліди давніх проїздів, на що вказують розриви 
у валах і ровах. Їх ширина становить 3,5–4,5 м. Такі розриви є зі сходу та заходу по одному 
та два з півдня. За одним із проїздів, що з південного боку, збереглася давня назва – “Золоті 
Ворота”. Тут були проведені археологічні дослідження, в результаті яких виявлено рештки 
нижньої частини надвратної вежі, на що вказують сліди стовпових ям і обвуглені рештки 
дерев’яних конструкцій.
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Поперек, через майдан дитинця, з півночі на південь пролягає земляний вал, що 
розділяє його на дві частини – меншу східну і більшу західну. В плані вал характеризує 
дугаста форма, прогнута у східному напрямку. У його центральній частині є розрив у валі 
та рові, що вказує на місце давнього проїзду. Вал дуже поруйнований господарськими 
роботами 60-х років минулого століття по насадженню лісу. Через те його висота у різних 
місцях коливається від 1,0 до 1,5 м, а ширина у підніжжі становить 12–13 м. Уздовж зов-
нішнього підніжжя, від сходу, простежуються рештки рову, який сьогодні дуже замулений. 
Його ширина у різних місцях коливається від 5 до 6 м, а глибина по центру сягає 1,0–1,2 м. 

Рис. 6. Глиняний посуд ІХ–Х ст. із залізоплавильного комплексу
Fig. 6. Ceramic ware of ІХ–Х century from iron-smelting complex

Археологічні дослідження на території дитинця були обмежені через те, що його по-
верхня густо поросла молодим лісом. Але на окремих незаліснених ділянках зроблено 
зачистки поверхні. Місцями, вже під дерном на глибині 0,10–0,15 м зафіксовано суцільний 
шар деревного вугілля різної товщини від 10 до 25 см, в якому виявлено поодинокі уламки 
дуже фрагментованого глиняного посуду ІХ–Х ст., шматки перепаленої до червоного ко-
льору глини та різної величини каміння вапняково-піщаникового походження. 
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Більшу увагу було приділено дослідженням земляного валу дитинця. У декількох міс-
цях під його насипом, на внутрішньому схилі виявлено товстий вугільний шар (0,3–0,4 м), 
що накривав рештки обвуглених дерев’яних конструкцій.

З усіх сторін довкола дитинця на площі 235 га містилося величезне укріплене перед-
містя, де жили і працювали ремісники, купці та інші верстви міського населення. Його 
рельєф характеризує пересічена місцевість у межах висот 387,5–286,9 м н.р.м., місцями 
порізана глибокими ярами, дном яких стікає велика кількість потоків. 

З півночі, сходу та півдня передмістя було оточене потужними укріпленнями, від яких 
збереглися рештки земляних валів, що ззовні оточені глибокими ровами. У плані вони ма-
ють підковоподібну форму і вписуються один в одний, оскільки мають різні величини. З 
заходу границі передмістя визначав лівий високий берег р. Колодниці.

У результаті досліджень встановлено, що укріплення передмістя будувались у різних 
топографічних умовах, як на рівній поверхні, так і на косогорах, уздовж чи поперек схилів 
плоскогір’я. Потреба у цьому була зумовлена особливостями рельєфу та організацією оборо-
ни, а також необхідністю об’єднання в єдиній оборонній системі раніше існуючих укріплень.

Найбільші за масштабами археологічні роботи проводилися у східній та північ-
но-східній частині давнього передмістя. Тут відкрито велику кількість нерухомих пам’я-
ток VIII–X ст., котрі вказують на характер організації оборони давнього міста, розкрива-
ють особливості господарської діяльності та повсякденного життя городян.

На особливу увагу заслуговує головний в’їзд на городище, розташований зі східної, 
напільної сторони. Місцеве населення з давніх часів називає це місце “Білою Дорогою”. 
Це підтвердили результати археологічних досліджень, проведені в 1987 р. У місці розриву 
земляного валу та рову, на глибині 0,35–0,4 м, нижче рівня сучасного горизонту землі було 
виявлено та досліджено камʼяний брук довжиною близько 20 м і шириною від 4,5 до 6,6 м 
та товщиною настилу 0,25–0,30 м. Він був щільно викладений з білого каменю вапняко-
во-піщаникового походження із незначним вмістом річкової гальки (рис. 4, 5). Брук було 
настелено перпендикулярно до оборонної стіни (валів). На окремих ділянках він дуже 
поруйнований корінням перевернутих дерев.

У місці, де центральна вісь валу перетинала настил, на глибині 0,45 м нижче рівня 
сучасної поверхні зафіксовано рештки перегнилої підвалини зовнішньої стіни надврат-
ної вежі. Від неї залишилося заповнення бурого кольору, що мало видовжену прямокутну 
форму 0,8×6 м, і протилежними кінцями залягало під протилежні сторони валу. На цьому 
ж горизонті зафіксовано рештки інших обвуглених і перегнилих дерев’яних конструкцій, 
що обрамлювали кам’яний брук. Вони одночасно окреслювали фундамент бокових стін 
зруйнованої пожежею надвратної вежі. Результати досліджень вказують, що вона мала 
зрубну конструкцію і була трапецевидною в основі. Розміри стін при основі становили: 
ззовні – 5,5 м, протилежна, зі середини майдану – 6,5 м, а бокові – 6,0 м [Корчинський, 
2007, с. 502–503].

Встановлено, що надвратна вежа, котра входила в систему укріплень городища, була 
зведена вже у першій половині VIII ст. На поверхні кам’яного бруку, а також у заповненні 
канави від підвалини виявлено археологічні артефакти, що вказують на час функціонуван-
ня проїзду. Найбільшу групу знахідок становлять уламки глиняного посуду X ст., а також 
вироби із заліза. Це фрагменти підкови, стремена та обручів від дерев’яних відер. Привер-
тає увагу мініатюрна залізна бабка прямокутної форми в перерізі. Її поверхня з обох боків 
вкрита косою навхресною насічкою. На одному боці викарбувано восьмипроменеву зірку 
(рис. 9, 17).

Унікальним явищем у системі оборони передмістя була так звана “пастка”, яка не 
дозволяла ворогові проникнути в глибину території міста. Її  принцип полягав у тому, що 
ворога заманювали між другу і третю лінію укріплень, а потім одночасно з трьох боків: 
фронту, тилу та правого, не захищеного щитом флангу накривали градом стріл. З лівого 
боку межі “пастки” межували з урвищем, що не давало ворогові жодного шансу вціліти.
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Рис. 7. Плани та перетини заглиблених частин жител: 1 – дерновий шар; 2 – світло-жовті супіски; 
3 – давній горизонт; 4 – суглинок; 5 – перепалена глина (черінь); 6 – вугілля; 7 – стовпова яма;  
8 – камінь; 9 – материк
Fig. 7. Plans and cross-sections of deepened parts of dwellings: 1 – turf; 2 – light-yellow sandy soil; 
3 – ancient horizon; 4 – clayish soil; 5 – burnt clay; 6 – charcoal; 7 – posthole; 8 – stones; 9 – mainland 

Дальше дорога вела на захід до стін дитинця. Праворуч, на віддалі 35–40 м і упродовж 
400 м її супроводжував потужний земляний вал з оборонною стіною на його гребеневій 
частині. Все його підніжжя від дороги було обкопане глибоким і широким ровом, на дні 
якого були виявлені кілки із загостреною верхньою частиною. Відразу за цією стіною мі-
стилося ремісниче поселення, де жили і працювали ковалі та зброярі, які виготовляли 
різні вироби з заліза, а також зброю та обладунок вершника і верхового коня. На це вказу-
ють результати археологічних досліджень. Окрім того, про це місце існує давній переказ, 
який напередодні розкопок розповів літній чоловік, місцевий лісник Іван Корда. 

Його дідусь розповів йому переказ про те, що колись на цьому місці стояла велика 
кузня. На перший погляд розповідь лісника видалася малоймовірною. Але незабаром ар-
хеологічні дослідження підтвердили її правдивість. На досліджуваній площі 400 м² було 
розкопано тотально спалений величезний залізоплавильний комплекс і кузню Х ст. По всій 
території розкопу, на глибині 0,4–0,5 м нижче рівня сучасного горизонту в зольно-вугіль-
ному шарі були виявлені поодинокі злитки залізо-шлакової суміші. А посередині розкопу 
відкрито рештки нижньої частини будівлі прямокутної форми 4,2×4,2 м, де посередині 
знаходилися рештки залізоплавильного горну розмірами 1,3×1,3 м. На долівці приміщен-
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ня у зольно-вугільному шарі було виявлено шість глиняних горщиків Х ст. різних розмірів, 
висотою від 25 см до 55 см (рис. 6).

Біля підніжжя горну виявлено фрагменти малохарактерних залізних предметів, 
ймовірно приготованих для переплавлення. У заповненні горну зібрано понад 40 кг злит-
ків низькоякісного заліза. Довкола залізоплавильної майстерні відкрито яму прямокутної 
форми 1,5×3,0 м для накопичення й очищення залізної руди, дві ями округлої форми діа-
метром 1,3–1,5 м для випалу й отримання деревного вугілля, а також збагачувальну піч 
[Корчинський, 2007, с. 498, 500, 505, 506].

На передмісті городища у різних місцях було рокопано рештки 24 жител, із них 22 
заглиблені та 2 наземні, останні входили до складу індивідуальних садиб. У результаті 
проведених розкопок встановлено, що заглиблені частини жител були відкриті на місці 
западин, що мали округлу, зрідка овальну форму діаметром 3–3,5 м і глибину посередині 
0,4–0,6 м (рис. 7). У розкопаному стані вони мають квадратну форму 3,6×3,6 м, рідше 
прямокутну – 4×4,5 м. Їх стіни були орієнтовані за сторонами світу, а долівка заглиблена 
у материкову основу на глибину від 0,4 до 1 м. У кутах котловану, а також у середній його 
частині вздовж периметра зафіксовані стовпові ями діаметром 0,35–0,4 м. У більшості 
випадків на дні цих ям були виявлені уламки дуже фрагментованого глиняного посуду, що 
є важливим показником початку спорудження житла. Можливо, це і є традицією будівни-
цтва житла, що пов’язана з певним ритуалом. Окрім того, на долівці жител, уздовж усього 
периметра котловану були розкопані заглибини у вигляді поздовжніх канавок, що мали 
напівциліндричу форму. Їх відбитки та інші ознаки засвідчують, що житло мало каркас-
но-стовпову конструкцію (рис. 7).

Трапляються випадки коли у центральній частині житла, в підлозі є відбиток нег-
либокої горизонтальної заглибини 0,1–0,15 м опори, що мала рівне горизонтальне дно 
діаметром 0,35–0,4 м. Це місце вказує на розташування стовпа-опори, котрий підпирав 
перекриття горища чи даху.

Підлога більшості жител переважно досить рівна. Вдається простежити її багатора-
зове обмазування тонким шаром рідкої глини, у якій зафіксовано включення дуже фраг-
ментованих уламків глиняного посуду, дрібних конкрецій деревного вугілля та шматки 
перепаленої до цеглового кольору глини. 

Важливою складовою житла була піч-кам’янка, що знаходилася у протилежному куті 
від входу і переважно була повернута до нього устям. Піч-кам’янка – це  пустотіла все-
редині споруда, що має купольне склепіння і викладена з каменю-вапняку з домішкою 
річкової гальки. Дуже рідко у склепінні можна натрапити на поодинокі каміння базальту. 
Розміри печі при основі сягають від 1,10×1,10 м до 1,3×1,3 м, а висота – 0,40–0,50 м над 
основою. У її центральній частині на куполі знаходився один, а інколи два наскрізні от-
вори, призначені для встановлення горщиків. Дно печі (черінь) було вимазано кількома 
шарами рідкої глини. У цій глиняній масі помітна домішка дрібно потовчених горщиків, 
що були раніше у використанні, а також дрібного каміння вапняково-пісковикового поход-
ження. На долівці перед піччю була передпічна яма округлої, рідше овальної форми діа-
метром 0,6–0,7 м. Її заглиблене дно мало лінзоподібний профіль і було заповнене землею, 
насиченою деревним вугіллям, сажею та шматками перепаленої глини. У цьому заповнен-
ні часто трапляються уламки розбитого посуду, кістки тварин та птахів і навіть уламки 
побутових предметів із каменю та заліза. Дослідження показали, що спорудженню печей 
передував певний обряд. Їх основа була викладена великою кількістю уламків розбитого 
глиняного посуду, що раніше був у використанні. Трапляються покинуті житла, в яких печі 
були розібрані, каміння розкидане по усій підлозі, а предмети побуту забрані.

Встановлено, що вже у Х ст. на території передмістя виникали господарські сади-
би, де, ймовірно, проживали заможніші верстви населення, а можливо, і декілька сімей. 
На особливу увагу заслуговують результати досліджень двох із них, що були виявлені та 
досліджені в ур. “Затінок” [Корчинський, 2007, с. 507]. Територія цих житлово-господар-
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ських комплексів була оточена індивідуальною огорожею, від якої збереглися невисокі 
земляні вали. Матеріал, отриманий під час досліджень цих об’єктів, дає змогу розв’яза-
ти низку важливих питань житлобудівництва, у тому числі господарського характеру не 
лише в межах Стільського городища, але й на аналогічних одночасових пам’ятках у межах 
Українського Прикарпаття [Филипчук, 1998, с. 92].

Рис. 8. Глиняний кружальний посуд ІХ–Х ст. з жител № 2–4
Fig. 8. Ceramic ware of ІХ–Х century from dwellings № 2–4

На території давнього передмістя в ур. “Городище”, “Затінок” і “Біла Дорога” розко-
пано та досліджено рештки житлово-господарських будівель наземного типу. Їх основу 
визначають рештки згорілих горизонтально покладених дерев’яних конструкцій (колод), 
що залишились від підвалин після пожежі. Вони зафіксовані на глибині 0,20–0,35 м ниж-
че рівня сучасної поверхні. З огляду на розміщення цих дерев’яних конструкцій, можна 
стверджувати, що будівлі мали зрубну конструкцію і всередині були переділені попереч-
ними стінками. Привертають увагу рештки наземної будівлі № 3, котра знаходилась в 
ур. “Городище”. Її дерев’яні конструкції у вигляді обвуглених вінець підвалин діаметром 
0,25–0,35 м зафіксовані на глибині 0,25 м нижче рівня сучасної поверхні. Встановлено, що 
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будівля мала ширину близько 2,8 м і довжину 27 м та була всередині перегороджена попе-
речними стінами на дев’ять приміщень. На підлозі будівлі під шаром вугілля та золи зібрані 
фрагменти глиняного кружального посуду ІХ – середини Х ст., поодинокі залізні вироби. 

Рис. 9. Предмети із заліза ІХ–Х ст.: 1–7 –  ножі (фрагменти); 8 – підковка (фрагмент); 9 – підкова 
(фрагмент); 10, 11 – дужки; 12 – фрагмент зубильця; 13 – коса-горбуша; 14 – шпора; 15 – обруч; 
16 – перстень; 17 – бабка; 18 – стремено (фрагмент); 19 – підковка; 20 – наконечник стріли (фраг-
мент); 21 –  серп (фрагмент)
Fig. 9. Iron artifacts from ІХ–Х century: 1–7 –  knives (fragments); 8 – horseshoe (фрагмент); 9 – horseshoe 
(fragment);  10, 11 – shackle; 12 – fragment of chisel; 13 – scythe; 14 – spur; 15 – hoop; 16 – ring; 17 – dice; 
18 – stirrup (fragment); 19 – horseshoe; 20 – arrow-head (fragment); 21 –  sickle (fragment)

Інший вид наземних будівель представлений слідами малих споруд розмірами 1,2×5,8 м 
і 13,5×6,2 м. Їх характеризує різна кількість стовпових ям діаметром 0,25 м і глибиною 
0,40 м, котрі окреслюють нижні границі цих об’єктів. На дні окремих із них виявлено 
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уламки глиняного кружального посуду IX – початку Х ст., а зібраний та досліджений ре-
човий матеріал вказує, що усі вони мали господарське призначення і були розташовані 
безпосередньо біля жител.

Корчинський О. Пам’ятки археології історико-культурного заповідника…

Рис. 10. Геодезичний план ан поселення в урочищі “Каніча”: 1 – курган; 2 – западини; 3 – рештки 
наземного об’єкта; 4 – лісова дорога
Fig. 10. Geodesic plan of the settlement in “Kanicha” Place: 1 – barrow; 2 – deepenings; 3 – remains of 
surface object; 4 – forest road

Встановлено, що речові знахідки наявні переважно у закритих комплексах, а поза 
ними трапляються рідко. Найбільш масовий археологічний матеріал представлений глиня-
ним посудом місцевого виробництва, який віддзеркалює його традиції (рис. 8).

Переважна більшість посуду – близько 90 %, виготовлена на гончарному крузі. Найбільш 
масовий тип – горщики, які представлені опуклобокими видовженими формами з найбільшим 
розширенням тулуба вище середини його висоти. Шийка посудин висока, плавно відхилена 
назовні. Вінця мають косо зрізаний або манжетоподібний край. Об’єми горщиків різноманіт-
ні. Висота коливається від 10 до 55 см. Найпоширенішим є посуд висотою 20–35 см.

Горщики зі Стільського городища декоровані різноманітним орнаментом, виконаним 
по сирій поверхні композиціями у вигляді хвильки, багаторядної хвильки, косими лініями 
та відбитком гребінцевого штампика. На значно меншій кількості посуду орнаменту немає.

Помітно меншу кількість артефактів становлять вироби із заліза, що можна пояснити 
двома причинами (рис. 9). По-перше, залізо у ранньому середньовіччі було ще достатньо 
дорогим металом, через що вироби з нього не залишали будь де, а тим більше у покину-
тих будівлях. По-друге, через високу кислотність ґрунтів (важкі суглинки) і тривалий час 
перебування їх у такому ґрунті (понад 1000 років) залізні вироби піддаються ерозії, тому 
погано зберігаються. Їх практично не можна ні очистити, ні законсервувати.

Зовсім незначну групу знахідок становлять вироби з каменю. Вони переважно були 
виявлені лише у закритих комплексах. Це жорнові камені, розтирачі й точильні бруски.

Давні перекази ще повідомляють про існування глибоко під землею, під городищем 
величезного підземного міста, котре, за давнім переказом, “відкривалося” один раз на рік 
у день якогось великого свята. Яке призначення цих підземель, повідомлення не інформу-
ють. Наприкінці 80-х років минулого століття група учених-геофізиків, геологів спільно з 
археологами розпочали пошук можливих підземель. Перше, що потрапило до їх рук, були 
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так звані натічні форми, що утворилися на вапняках та пісковиках у вигляді сталактитів і 
сталагмітів. Їх було виявлено у західній частині городища, у підніжжі плато під дитинцем. 
Більше уваги цьому питанню приділили учені-геофізики Карпатського відділенням Інсти-
туту геофізики НАН України ім. С. І. Субботіна та Інституту геології і геохімії горючих ко-
палин НАН України. Для пошуку та вивчення підземель були застосовані різні методи гео-
фізичної розвідки: вертикальне електричне зондування (ВЕЗ), зондування встановленням 
електричного поля у ближній зоні (ЗСБ) та із застосуванням новіших розробок, методом 
РАП. Окрім того, група інших дослідників провела біолокаційне зондування пустот. У ре-
зультаті зіставлення усіх названих методів дослідженнь було встановлено, що під поверх-
нею центральної частини городища у корінних породах пісковиків та вапняків, на різних 
глибинах і на площі близько 5 га справді існують підземні пустоти різних величин. Аналіз 
їх конфігурацій, як у горизонтальному, так і у вертикальному розрізах та величинах свід-
чать, що частина цих підземель мають природне, а частина – рукотворне походження. У 
даний час учені працюють над складенням карти підземель на підставі сканувань, а також 
над проектом їх реального підземного дослідження.

Отже, сьогодні маємо усі підстави стверджувати, що давні перекази, котрі переповідає 
населення у Стільську, несуть правдиву, реальну і надзвичайно важливу інформацію.

Повсякденне життя величезного і міцно укріпленого ранньосередньовічного міста пе-
ребувало у тісному зв’язку з його навколишнім середовищем, котре відігравало надзвичайно 
важливу роль у його економічному, політичному та культурному зростанні. Про це свідчать 
уже згадані у попередніх публікаціях дані про залишки численних поселень, осередків релі-
гії багатобожжя та християнства, некрополів та ін. [Корчинський, 1995, с. 129–133; 2007, 
с. 490–510; 2008а, с. 267–282; 2008б, с. 72–83; 2008г, с. 22–26; 2009, с. 76–83; 2010, с. 402–
423; 2011, с. 232–256; Korczynski, 2002, s. 69–89; Korčynskyj, 2013, s. 225–244; 245–265].

Приміські та сільські поселення становлять найбільшу групу пам’яток археології у 
довкіллі Стільського городища. Вони існували в один час із городищем у VIII–Х ст., і їх 
сліди були виявлені на віддалі до 13–15 км. Станом на сьогоднішній день пам’ятки такого 
типу відкрито і частково досліджено більше як півсотні. Ця кількість, без усякого сумніву, 
залишається далеко не повною, і з огляду на це сподіваємося нових відкриттів. Рештки 
приміських і сільських поселень прийнято називати поселеннями відкритого типу, через 
відсутність довкола них слідів давніх укріплень. Встановлено, що усі ці поселення мали 
багато спільних ознак, але разом з тим відрізнялися, до певної міри, між собою умовами 
розташування, територією, характером забудови майданів, кількістю об’єктів, а відтак – 
кількістю населення і особливістю господарської діяльності.

Переважна більшість пам’яток цього виду розташовані на високих важкодоступних 
мисоподібних виступах плоскогір’я над ріками, потоками, біля джерел, інколи поруч із го-
родищами чи поблизу великих поселень. Висота, на якій вони розташовувалися, сягає від 
35 до 90 м над долиною ріки чи потоку. Більша частина цих поселень займали південні та 
західні схили, а незначна їх кількість розташована на рівній поверхні нагірних підвищень 
та на східних і північних схилах. Вибираючи місце для поселень, його жителі максимально 
враховували умови природного захисту, наявності води та енергетичну чистоту середовища. 
Забудова майданів відбувалась в одну, рідше у дві лінії паралельно до схилу, течії ріки чи 
потоку. Ці поселення умовно можна розділити за розмірами на три групи: великі, середні та 
малі. До великих поселень належать такі, що мають площу 0,5 га і більше. До поселень се-
редньої величини – такі, що мають площу від 0,20 га і більше, а до малих – менші від 0,20 га. 
Охарактеризуємо лише два із них [Корчинський, 2008а, 268, 275–278; 2008б, с. 72–80].

Оскільки більша частина цих поселень все ж залишається недостатньо вивченою, то 
зупинимося на характеристиці двох із них.

Поселення на г. Каніча (Каніча І) знаходиться на віддалі 2,3 км на північний схід від 
Стільського городища. Його майдан розміщений на залісненому південному пологому схилі 
гори, на висоті близько 70 м над рівнем долини (рис. 10). З півночі та півдня гору омивають 
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безіменні потоки, що впадають у р. Колодницю. Поселення має площу 2,75 га і простя-
гається зі сходу на захід на віддаль 310 м і з півночі на південь на 90 м [Корчинський, 2008а, 
с. 275–277]. Сліди давньої забудови представлені рештками 48 об’єктів, з яких 44 западини, 
(рештки заглиблених жител та господарських об’єктів), 3-х – наземних будівель і 1 курган.

Рис. 11. Геодезичний план поселення в урочищі “Ласки 1”: 1 – западини; 2 – рештки наземного 
об’єкта; 3 – уступ; 4 – лісова просіка
Fig. 11. Geodesic plan of the settlement in “Lasky” Place: 1 – deepenings; 2 – remains of surface object;   
3 – ledge; 4 – forest glade

Поверхня поселення вкрита давнім буковим пралісом, а тому рештки житлово-госпо-
дарського комплексу визначають западини (заглибини), що мають лінзоподібний у пере-
різі профіль. Їх характеризує округла, рідше овальна в плані форма, з плавно нахиленими 
до середини стінками і заокругленим дном. Діаметр западин сягає від 3 до 5 м, а їх глибина 
по центру становить 0,3–1,25 м, нижче рівня сучасної поверхні. Інколи вздовж периметра 
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окремих западин простежуються валикоподібні насипа висотою до 0,3 м та шириною в 
підніжжі 1,0 м. Це сліди від нарощення стіни. Окрему незначну групу становлять об’єкти, 
що у плані мають вісімкоподібну форму, з тим, що одна западина має менший діаметр – 
2,0–2,5 м і є плитшою (0,2–0,3 м), а інша, прилегла до неї, навпаки, має більший діаметр 
3,5–4,0 м і є суттєво глибшою (0,6–0,8 м). Встановлено, що такий тип западин є рештка-
ми виробничих майстерень [Корчинський, 2007, с. 505, 506; Тимощук, 1982, с. 129–134]. 
Окрім того, на поселеннях виявлено та обстежено западини надвеликих розмірів. Над пи-
танням їх походження та призначення працюють археологи.

На віддалі 85 м від східного краю поселення зафіксовано курганоподібне підвищення 
висотою 0,3 м та діаметром у підніжжі 3,0 м. В напрямку на схід від нього на віддалі 7,0 м 
зберігся майданчик прямокутної форми 3,5×12,5 м, рівна горизонтальна поверхня якого 
зафіксована на висоті 0,3 м над навколишньою місцевістю. Ще два подібних об’єкти, які, 
ймовірно, є рештками наземних будівель, виявлених у східній частині поселення [Корчин-
ський, 2008б, с. 76–78]. Характерні особливості цих об’єктів дають підстави для припу-
щень, що вони можуть бути рештками наземних будівель-контин, відомих за розкопками 
на Стільському городищі та інших аналогічних пам’ятках Українського Прикарпаття [Ми-
хайлина, 2007, с. 48, 49].

У зачистках стінок ям і западин були виявлені дуже фрагментовані уламки глиняного, 
кружального посуду початку ІХ–Х ст., що дають підстави для датування описаної пам’ятки.

Поселення на г. Ласки (Ласки І) площею 3,0 га знаходиться на віддалі близько 2,5–
3,0 км на південь від Стільського городища на лівому високому березі потоку Ласки, в місці 
злиття його з потоком Чорний. Рештки поселення розташовані на висоті 60–70 м над доли-
ною і простягаються з півночі на південь на віддаль 330 м та зі сходу на захід близько 90 м. 
Поверхня поселення плавно нахилена до заходу (рис. 11) [Корчинський, 2008, с. 74–76]. 

З півночі, півдня та заходу пам’ятка захищена природними рубежами – ярами та 
стрімкими схилами гори і тільки зі східного боку, де її поверхня змикається з плоско-
гір’ям, природного захисту немає.

На майдані поселення зафіксовано сліди 51 житлово-господарського об’єкта загли-
бленого типу та одного наземного. Заглиблені об’єкти представлені западинами діаметром 
3–3,5 м. Їх стінки плавно нахилені досередини і на глибині 0,3–0,4 м нижче рівня сучасної 
поверхні переходять у заокруглене дно. Інколи западини бувають глибшими до 1 м. Ці 
об’єкти вказують на місцезнаходження заглиблених частин жител, майстерень, пивниць. 
Вони добре відомі за розкопками на городищі у Стільську, Ілові, а також на інших подіб-
них пам’ятках в Українському Прикарпатті та на Буковині [Корчинський, 2007, с. 503; 
Тимощук, 1990, с. 12; Михайлина, 1997, с. 16].

На даному поселенні виявлено також групу більших западин діаметром 5–8 м і гли-
биною 0,6–0,8 м нижче рівня сучасної поверхні. Вони також вказують на місцезнаходжен-
ня заглиблених частин жител чи господарських будівель. Привертає увагу розташована на 
домінуючій висоті западина овальної форми розмірами 17×22 м. Її плавно нахилені до сере-
дини стінки переходять у заокруглене дно, що залягає на глибині 2,5 м нижче рівня сучасної 
поверхні. Примітно, що поруч із нею на віддалі 8 м в напрямку на північний схід зафіксова-
но прямокутний майданчик розмірами 6×25 м. Його рівна, горизонтальна поверхня висту-
пає над довкіллям на висоту 0,2–0,25 м. Проведеними попередніми обстеженнями вста-
новлено, що описаний об’єкт вказує на місцезнаходження решток наземної будівлі зрубної 
конструкції, про що свідчать фрагменти обвуглених колод (конструкцій), зафіксованих на 
глибині 0,3 м нижче рівня сучасної поверхні. У ґрунті, що накриває цей об’єкт, зафіксовано 
включення конкрецій деревного вугілля, шматків перепаленої до червоного кольору глини, 
а також дрібних камінців вапняку та пісковику. Серед іншого трапляються дуже подрібнені 
уламки глиняного посуду ІХ–Х ст., типового для Стільського городища.

Привертає увагу той факт, що ця будівля мала досить великі розміри, перебувала на 
домінуючій висоті у центральній частині поселення, була оточена штучною терасою з ко-
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сим уступом, підніжжя якого обкопано ровом шириною 3 м і глибиною 1,5–1,7 м. Описані 
ознаки дають підстави для припущень, що описаний об’єкт міг бути рештками будівлі об-
щинного будинку, де відбувалися громадські дійства, у тому числі релігійного характеру.

Довкола описаного поселення Ласки 1 містяться пам’ятки, котрі мають багато спіль-
них ознак, але різняться між собою рельєфом, територією, кількістю житлово-господарсь-
ких об’єктів [Корчинський, 2008а, с. 277–278].

Некрополі на території заповідника і на прилеглих до нього землях становлять вели-
ку групу надзвичайно цінних пам’яток. Вони переважно представлені як поодинокими 
курганами, так і курганними групами. Цей вид пам’яток археології, як правило, займає 
панівні висоти на території Бібрсько-Стільського горбогір’я, інколи вони містяться по 
обидва боки доріг, які, можливо, існували вже у ті часи (фото 20).

У різні роки на площі близько 200 км², що знаходиться між населеними пунктами м. 
Новий Розділ, смт Розділ, с. Крупське, Верин, Розвадів, Красів, Поляна, Бурусів, Бориничі, 
виявлено і досліджено близько 300 курганів (фото 21). Декілька некрополів та поодиноких 
курганів розміщені на віддалі 0,6–0,8 км на схід від укріплень Стільського городища. Їх 
характеризує напівсферична, плавно заокруглена поверхня насипів. Висота коливається в 
межах 0,3–2,5 м. Відомі поодинокі кургани, висота яких досягає 3,0 м. Усі вони при основі 
мають переважно округлу, рідше близьку до овалу форму діаметром 7–30 м. Поруч з кур-
ганами інколи є поодинокі западини, невеликі прямокутні майданчики, призначення яких 
ще не встановлено. Дуже незначну групу становлять кургани, насипи яких у плані мають 
вісімкоподібну форму. Це дає підстави зробити припущення про ймовірне “злиття” тіл 
двох насипів – більшого і меншого.

Встановлення культурної приналежності цих цінних пам’яток можливе за умов про-
ведення повного археологічного дослідження. Разом з тим слід зазначити, що про міс-
ця цих давніх захоронень відомо вже трохи раніше. Так, у 30-х роках минулого століття 
невеликі розкопки в сусідньому зі Стільськом селі Поляна провів Т. Сулімірський. Ним 
було встановлено, що отримані в результаті розкопок матеріали належали носіям культур 
шнурової кераміки (доба енеоліту, ІІІ тис. до н. е.) та комарівської культури (доба бронзи, 
ІІ тис. до н. е.) [Sulimirski 1968, p. 142–144].

У 1994 р. Верхньодністрянська археологічна експедиція Інституту народознавства НАН 
України проводила пошукові археологічні роботи в околицях сіл Стільсько, Ілів, Дуброва, 
Крупське, Поляна, Борусів, Бориничі, в результаті яких було виявлено та обстежено 94 кургани 
[Корчинський, 2010, с. 406–420]. Трохи пізніше на території заповідника та прилеглих до ньо-
го земель проводила пошукові роботи українсько-польська археологічна експедиція Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України [Махнік, Павлів, Петегирич, Принада 2002, 
с. 481–505; Павлів, Петегирич 2006, с. 7–30; Павлів, Петегирич, Махнік 2015, с. 334–336].

Найновіші дані про кургани і курганні комплекси в околицях Стільського городища 
були отримані археологічною експедицією Заповідника у 2016 та 2017 рр. У результаті об-
стежень залісненого плато між правим берегом р.  Іловець і лівим берегом р. Колодниці було 
відкрито 16 курганів [Korczynskyj, Pawliw, Petehyrycz 2017, s. 44; Корчинський 2017, с. 5–8].

Враховуючи особливості розташування, розміри цього виду пам’яток, а також деякі інші 
ознаки, дослідники прийшли до висновку, що описані кургани, як і курганні групи належать 
до широкого історичного періоду, починаючи від енеоліту, включаючи бронзовий вік, скит-
ський період, римську добу, епоху ранніх слов’ян і ранню княжу добу та несуть неймовірно 
цінну інформацію про людські цивілізації, починаючи від IV тис. до н. е. до кінця І тис. н. е.

Місця поклонінь. Величезна кількість давнього населення, що проживала як у ме-
жах давнього міста, так і в його околицях, потребувала великої кількості місць поклонінь. 
Вони облаштовували їх у лісах, гаях, біля витоків джерел, на берегах річок і потоків, а 
інколи на скелях та у їх підніжжі. Але час невблаганно руйнував ці об’єкти чи їх части-
ни, котрі були споруджені з матеріалів, що швидко руйнуються, як дерево. Тому значна 
кількість пам’яток цього виду назавжди втрачено і відшукати їх останки дуже важко. Тим 
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часом за останні три десятиліття довкола Стільського городища було виявлено такі, що 
більшою чи меншою мірою піддаються дослідженню та реконструкції. Окремі із них є 
настільки унікальними, що аналогів їм немає не тільки на європейському континенті. До 
таких належать: городище-святилище VIII–X ст. в с. Ілів; культовий центр VIII–X ст. в 
ур. “Диравець” в с. Дуброва; печерні храми в ур. “Лиса (Чорна) Гора” на північній околи-
ці, м.  Миколаєва – районного центру Львівської області [Корчинський, 1995, с. 129–133; 
2008г, с. 22–26; 2009, с. 76–83; 2010, 402–423; 2011, с. 232–256; Korczynskij, 2000, s. 67–
82]. Зупинимося на характеристиці окремих із них.

Рис. 12. Геодезичний план городища-святилища VIII–Х ст. в с. Ілів: 1 –  земляний вал; 2 – рів; 
3 – скелі; 4 – вхід у печеру; 5 – розкопи; 6 – западина; 7 – западини від житлово-господарських 
об’єктів; 8 – стежка
Fig. 12. Geodesic plan of the fortified sanctuary of  VIII–Х century: 1 –  earth rampart; 2 – moat; 3 – 
rocks; 4 – entrance to the cave; 5 – excavations; 6 – deepenings; 7 – places of location of dwellings and 
economic objects; 8 – path

Городище-святилище VIII–X ст. в с. Ілів знаходиться на віддалі 2,5 км на південний 
схід від Стільського городища на південно-східній околиці села в ур. “Печера” (фото 22). 
Воно було облаштоване на мисоподібному виступі плато, на висоті близько 80 м над дзер-
калом р. Іловець, котра омиває його підніжжя частково з північного та західного боків. 
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Майдани городища у плані мають неправильну трикутну та прямокутну форми й обме-
жені з півночі, сходу та заходу стрімкими схилами, що місцями переходять у прямовисні 
скелі вапняково-піщаникового походження. З  південного, напільного боку, городище ото-
чене двома паралельно розміщеними рядами валів і ровів (рис. 12). 

Внутрішній майдан городища розмірами 30×40 м розміщений на стрілці мису, на ви-
соті близько 80 м. Він у плані має неправильну трикутну форму і довшою стороною розмі-
щений по лінії північ–південь. З південного, напільного боку майдан оточений земляним 
валом, що в плані має дугасту форму. Його довжина становить 40 м, і кінцями він впи-
сується у протилежні краї мису. Висота валу сягає 1–1,1 м, а ширина його у підніжжі має 
8,5 м. Зовнішнє підніжжя валу оточене горизонтальною терасою шириною 1,5–2 м, котра 
стрімко спадає у глибокий рів, що має плоске горизонтальне дно шириною 2 м. Глибина 
рову досягає 3,5 м нижче рівня тераси, а ширина його берегів у верхній частині становить 
7–8 м. Приблизно посередині довжини валу до його внутрішнього боку було прибудова-
но прямокутний п’єдестал розмірами 3,4×4,5 м і висотою близько 1 м. Він викладений 
із великого каміння вапняково-піщаникового походження, інколи тесаних плит. Поверхня 
п’єдесталу досить рівна, горизонтальна, стінки зі сходу, заходу та півночі пірамідально 
розхилені до підніжжя (фото 23).

На поверхні п’єдесталу у 1987–1988 рр. виявлено і розкопано дві невеликі ями діа-
метром 0,4 м і глибиною 0,6 м, котрі вказують на місця, де, можливо, були вкопані нижні 
частини ідолів. Біля однієї із ям було знайдено жіночий бронзовий перстень зі щитком у 
формі квадрифолія. 

У підніжжі п’єдесталу, з північного боку розкопано неглибоку офірну яму. В її золь-
но-вугільному заповненні виявлено велику кількість порубаних кісток птахів та диких 
тварин. Серед іншого траплялися уламки глиняного посуду ІХ–Х ст., що вказує на час 
проведення ритуалу.

Археологічні дослідження валу показали, що його було насипано на давньому гори-
зонті з каменю вапняково-піщаникового походження різних розмірів. По усій його дов-
жині поверхня була вкрита деревним вугіллям та сажею, а на окремих місцях зафіксовані 
сліди давніх ритуальних ватр. Під час зачистки дна рову на окремих його ділянках були 
зафіксовані вугільно-зольні плями – сліди ритуальних ватр. Усі наведені ознаки дають під-
стави для тверджень, що внутрішній майдан городища разом із п’єдесталом, валом і ровом 
є рештками святилища давніх слов’ян ІХ–Х ст. [Тимощук, 1993, с. 28, 29].

Сусідній майдан городища, що знаходиться з південного боку, очевидно належав до 
пізнішої історичної епохи. Він оточений з півдня дугастим земляним валом висотою 1,3–
1,5 м, що пролягає зі сходу на захід на віддаль 50 м. Уздовж зовнішнього підніжжя вал об-
копаний гостродонним ровом шириною 6–7 м. Його глибина через значне замулення сягає 
1–1,3 м. У середній частині укріплень є розрив у валі та рові, котрий вказує на місце давньо-
го проїзду. Безпосередньо за ним по праву сторону в напрямку на майдан, на віддалі 12–13 м 
міститься земляний насип округлої форми у вигляді зрізаного конуса. Його рівний горизон-
тальний і округлий майданчик діаметром 8 м знаходиться на висоті 1,2 м над навколишньою 
поверхнею. Підніжжя насипу має округлу форму діаметром близько 12 м. За зовнішніми оз-
наками та за типологією можна припустити, що цей об’єкт є рештками підніжжя вежі-дон-
жона і свідчить про те, що в ХІ ст. на городищі виникли укріплення феодального замку.

У кількох десятках метрів в напрямку на південний захід від зовнішної лінії оборони 
виявлено рештки давнього поселення, представленого западинами округлої форми, котрі 
вказують на місцезнаходження заглиблених частин житлово-господарських об’єктів. Дві 
западини були розкопані Б. Тимощуком і І. Русановою у 1988 р. Дослідники встановили, 
що ці об’єкти існували у Х – на початку ХІ ст. і належали служителям язичницького культу 
та їх прислузі [Тимощук, 1993, с. 28, 29; Корчинський, 2008, с. 22–26; 2010, с. 402–406].

Незначні археологічні дослідження, що були проведені у цій частині городища (пе-
ретин валу і рову, зачистки стінок ям) дали абсолютно неочікувані результати. Тут були 
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виявлені окремі артефакти, що вказують на діяльність людини в широкому історичному 
діапазоні, починаючи від епохи енеоліту (середина ІІІ тис. до н. е.) і аж до раннього та 
пізнього середньовіччя (VII–X – XVI ст.) [Тимощук, 1993, с. 28, 29].

У прямовисних скелях пісковиково-вапнякового походження, що виступають під май-
даном городища, з північного боку знаходяться три печери антропогенного походження. 
Одна із них є унікальною за своїм значенням та ознаками, оскільки символізує лоно жін-
ки-матері. Такі пам’ятки інакше називають рожаницями (фото 24). Всередині печеру ха-
рактеризує кімната розміром 3×3 м і висотою 2 м. Час появи печери поки що не встановле-
ний, але можна припустити, що вона функціонувала одночасно зі святилищем у VIII–Х ст. 
та й і у пізніші часи. З утвердженням християнства печеру заселили монахи-скитники, на 
що вказують заглиблені ніші для встановлення ікон.

Геофізичні дослідження, проведені над поверхнею печери і далі на території городи-
ща засвідчили наявність підземних лабіринтів антропогенного походження.

Привертає увагу назва села Ілів. З’ясовано, що на території України така є єдиною, 
так само як і назва річечки Іловець, що протікає через село і омиває підніжжя городи-
ща-святилища. У зв’язку з існуванням на горі святилища, можна припустити, що назва 
села походить від імені пророка Іллі, який був покровителем вогню і ковальства у давніх 
слов’ян та замінив у пантеоні богів язичницького бога Перуна.

Інше унікальне святилище VIII–X ст. розміщене в ур. “Диравець” у с. Дуброва, що 
віддалене від Стільська на віддаль 2,5–3 км в напрямку на південь.

Камінь “Диравець” знаходиться серед скель вапняково-піщаного походження, що 
виступають ліворуч автошляху Стільське – смт Розділ (рис. 13). Його назва пов’язана 
з великим наскрізним отвором – дірою у скелі (фото 25, 26). Інакще цю скелю ще на-
зивають “Столовим Каменем” через те, що її верхня поверхня рівна, як стіл. Жодних 
розповідей, пов’язаних з “Диравцем”, у селі не існує. Але проведені наприкінці 80-х 
роів обстеження цієї пам’ятки засвідчили його культове призначення [Корчинський, 
1995, с. 129–133; 2009, с. 76–83]. 

“Диравець” можна охарактеризувати як величезний кам’яний моноліт, що виступає 
з лівого високого берега р. Колодниці на висоті 303,2 м н.р.м., або 26 м над дзеркалом 
ріки. Його верхню частину характеризує невеликий майданчик ромбічної в плані форми 
18,7×9,7 м з рівною, горизонтальною поверхнею, видовжений у напрямку схід–захід. У 
поперечному зрізі він нагадує горизонтально розміщену плиту тощиною 1,4–1,6 м, котра 
своїм західним краєм начебто спирається на величезну кам’яну опору.

Вхід на Камінь зі сходу, від гори перекриває розміщений поперек ритуальний вал, 
вирізаний у мергелях. Його довжина становить 5,3 м, висота 0,5 м і ширина у підніжжі 3 м. 
Встановлено, що вся поверхня майдану вкрита товстим шаром темно-сірого ґрунту, наси-
ченого деревним вугіллям і золою. У ньому трапляються дуже подрібнені уламки глиня-
ного ліпного та кружального посуду VIII–Х ст., дрібні камінці вапняково-піщаникового 
походження та шматки перепаленої глини.

На вертикальній стіні скелі, що повернута площиною до заходу, відчитуються рештки 
давніх викарбувань. Вони мають вигляд трьох вертикально розміщених жолобоподібних 
заглибин з гостроверхими закінченнями. Висота центрального домінує і сягає 4,5 м, а двох 
бокових – 3,8–3,9 м. Заглибини мають лінзоподібний профіль, ширину 0,8 м і заглиблені 
у скелю на 0,15–0,25 м. 

Декілька метрів нижче біля підніжжя Каменя знаходиться величезний кам’яний валун 
вапняково-пісковикового походження. Він має овальну форму рукотворного походження. 
Довша його сторона розміром 2,3 м розміщена по горизонталі, а коротша, 1,9 м – по вер-
тикалі. На віддалі 15 м нижче по схилу, на ледь помітній терасі шириною близько 3 м і 
довжиною 19 м, розташованій по лінії північ–південь, зафіксовані сліди трьох западин 
округлої в плані форми, розміщені в один ряд на названій віддалі. Дві крайні западини ма-
ють діаметр 2,5 м і глибину по центру 0,25 м, а центральна – діаметр 3,5 м і глибину 0,5 м.

Археологія, давня історія й етнографія
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У 2001 р. на центральній западині були проведені археологічні дослідження. В ре-
зультаті розкопано офірну яму, що мала циліндричну форму діаметром 1,65 м і глибиною 
1,75 м. В її заповненні, у зольно-вугільному шарі виявлено рештки офіри, від яких зали-
шилися дуже подрібнені кістки тварин і птиці. У заповненні також траплялися уламки 
глиняного посуду VIII – початку ІХ ст., котрий повторно побував у вогні вже у процесі 
жертвоприношення.

Рис. 13. Геодезичний план урочища Камінь “Диравець”: 1 –  Камінь “Диравець”; 2 – овальний 
камінь (валун); 3 – западина (сліди жертовних ям); 4 – скелі; 5 – келії; 6 – рів; 7 – ровики; 8 – впа-
дина; 9 – ритуальні сходинки
Fig. 13. Geodesic plan of the “Dyryavets”stone Place: 1 –  “Dyryavets”stone; 2 – oval stone; 3 – deepenings
(remains of sacrificial pits); 4 – rocks; 5 – cells; 6 – moat; 7 – small ditches; 8 – hollow; 9 – ritual steps

Отримані дані дають підстави для висновку, що описаний об’єкт є рештками унікаль-
ного язичницького святилища, початки якого слід шукати у середині VIII ст. Цей своєрідний 
храм під відкритим небом, званий як “Камінь Диравець”, чи “Столовий Камінь”, без жодно-
го сумніву, був важливим осередком духовного життя місцевого населення у дохристиянсь-
ку добу і заслуговує на подальше його поглиблене вивчення, реставрацію та музеєфікацію.

Рештки іншого язичницького святилища знаходяться на віддалі близько 65 м в на-
прямку на південь. На високому, стрімкому схилі лівого берега ріки добре простежується 
впадина підковоподібної форми розмірами 15 м по висоті та 13 м по ширині. У перетині 
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її характеризує лінзоподібний профіль, і вона заглиблена по центру на 1,3 м. Без усяко-
го сумніву, западина має рукотворне походження. Нижче біля її підніжжя у природних 
скельних відслоненнях виділяється кам’яний майданчик неправильної півкруглої форми 
радіусом близько 4 м. Його поверхня рівна, плавно нахилена до південногозаходу. Нижче 
на його стрімкому схилі збереглися рештки семи вертикально розміщених сходинкоподіб-
них заглибин діаметром близько 15 см, що видовбані у скелі. Паралельно, по обидва боки 
від них, на віддалі близько 0,5 м викарбувано дві канавки півкруглого лінзоподібного про-
філю діаметром 13 см (рис. 13). Під час проведення археологічних досліджень на віддалі 
1,7 м ліворуч від описаного місця, на глибині 0,25 м нижче рівня сучасної поверхні розко-
пано дві офірні ями напівсферичної форми, що були висічені у камені-моноліті. У плані 
вони мали неправильну округлу форму діаметром близько 0,5 м. Їх стінки плавно нахилені 
досередини і переходять у плоске, напівсферичне дно на глибині 0,6 м. Заповнення ям 
становили сірі плямисті супіски із вмістом деревного вугілля, попелу, золи та шматків пе-
репаленої до червоного кольору глини. У цьому ж шарі траплялися дуже подрібнені кістки 
птахів і звірів, а також уламки глиняного ліпного та кружального посуду другої половини 
VIII – початку Х ст. Характерні особливості цього об’єкта і виявлений у ньому археологіч-
ний матеріал дають підстави вважати, що на цьому місці було святилище, де перед язични-
цьким божеством відбувалися моління та жертвоприношення. Отриманий археологічний 
матеріал дає підстави вважати, що обидві святині існували одночасово у VIII–Х ст.

На просторі між “Каменем Диравцем” і описаним жертовником у скелях вапняково-пі-
щаникового походження збереглися рештки двадцяти однієї печери рукотворного поход-
ження (фото 27). Це, переважно, однокамерні приміщення-кімнати з рівною квадратною у 
плані підлогою. Їх площа сягає 4,5–6,5 м². Підлога знаходиться нижче рівня входу до пече-
ри на 1,3–1,7 м. Вхід до печер був одночасно і вікном, через яке у приміщення потрапляло 
світло. Його характеризує прямокутна або квадратна форма зі сторонами приблизно 0,6–
0,7 м. Де-не-де над входом до печери висічені зводи-аркасолі напівциліндричної форми. В 
інших випадках вхід до печери був прикрашений різьбою у вигляді ровика, що оточував 
периметр входу. Стіни печер гладкі, добре обтесані, орієнтовані переважно площинами за 
сторонами світу. Кути плавно заокруглені і, починаючи зі середини висоти приміщення, 
переходять у напівзаокруглену склепінчасту стелю, яка переважно вкрита товстим шаром 
кіптяви. Висота приміщень сягає 1,9–2,5 м. Дуже часто у стінах печер трапляються заг-
либлені ніші. Вони мають різні форми, квадратні або прямокутні зі сторонами 0,15–0,6 м. 
Ніші заглиблені у стіну на 0,1–0,3 м. Дуже ймовірно, що вони використовувалися для вста-
новлення ікон. У стінах також трапляються невеликі заглибини, неправильної форми, які, 
можливо, використовувалися для встановлення каганців чи свічок.

Окрему групу становлять ніші, що мають заглиблену нижню частину. Їх характеризує 
прямокутна у плані форма та плавно заокруглене дно. Довжина заглибин становить 0,5–
0,6 м, ширина 0,25–0,3 м, а глибина 0,15–0,2 м. Аналіз форм і параметри цих ніш дають 
підстави вважати, що вони зверху накривалися плитою, а відтак цей тип ніш використову-
вався як усипальниці, де покоїлися мощі святих.

Через відсутність датуючого матеріалу в описаних печерах час їх функціонування за-
лишається нез’ясованим. Спостерігаючи за окремими характерними ознаками печер можна 
припустити, що принаймні якась їх частина все ж таки пов’язана хронологічно з функціону-
ванням Каменя “Диравця”. Не виключено, що у дохристиянський період ці печери могли бути 
також використані жерцями та їх обслугою для потреб богослужінь на описаних капищах.

З утвердженням християнства як нової релігії описані печери перейшли до рук мо-
нахів-скитників і, можливо, в той час були переоблаштовані під їх келії. Як вказують 
результати пошукових археологічних досліджень, з утвердженням християнства на цих 
землях з’являється густа сітка монаших келій. Рештки таких було відкрито і частково до-
сліджено в околицях райцентру м. Миколаєва та близьких до нього селах – Тростянець, 
Велика Воля, Ілів, Дуброва, Прийма, Демня і Лубяни.
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В даний час маємо усі підстави вважати, що подальші археологічні дослідження істо-
рико-культурного заповідника “Стільське городище” суттєво збагатять нашу уяву в цій 
загадковій і достатньо цікавій проблематиці. У цьому контексті надзвичайно цікавим дже-
релом є грекомовна записка, виявлена у ватиканському збірнику № 840. У ній ідеться про 
те, що між містами Галичем і Володимиром є невідоме на той час (30-ті роки XIV ст.) мі-
стечко Стольско, яке вносило до скарбниці Руської церкви значні пожертви, суттєво біль-
ші, аніж головні центри тогочасної Русі [Мацєк, 1937, с 131–132].

Підсумовуючи описане вище, приходимо до висновку, що культовий центр “Дира-
вець” (“Столовий Камінь”) є унікальною пам’яткою духовної історії та культури українсь-
кого народу і, безперечно, заслуговує щонайменше на включення його до переліку об’єк-
тів національної культурної спадщини.

Скельні храми VIII–Х ст. Арабсько-перські писемні джерела VII–Х ст. у своїй збірці 
оповідей “Про країну слов’ян” повідомляють про існування у слов’ян у підгір’ї Карпат 
скельного храму. За цим повідомленням, він мав би стояти на Чорній Горі. Спроби ба-
гатьох учених відшукати цей храм на Чорногірському хребті в Карпатах не мали успіху, 
через що це повідомлення залишалося на рівні легенди [Томенчук, 1985, с. 99].

Рис. 14. Ситуаційний план розташування скельних храмів  VIII–Х ст. в урочищі “Лиса (Чорна) 
Гора” на околиці м. Миколаєва: 1–8 – скельні храми 
Fig. 14. Situational plan of location of cliff temples of  VIII–Х centuries in “Lysa (Chorna) Gora” Place 
on the suburb of Mykolaiv: 1–8 – cliff temples

Наприкінці 80-х років минулого століття автором статті було відкрито і частково дослід-
жено на північній околиці м. Миколаєва (районного центру Львівської області) групу скельних 
комплексів, котрі за своїми ознаками дуже схожі до повідомлень арабсько-перських джерел і 
містяться в ур. Лиса, або Чорна Гора. Загалом на плато, що межує з північною околицею Ми-
колаєва та західною околицею с. Тростянець, відкрито більше десяти таких об’єктів. Три із 
них порівняно добре вивчені. З огляду на їх особливу наукову, історичну та культурну цінність, 
вони включені до структури історико-культурного заповідника “Стільське городище”.

Встановлено, що печерні комплекси знаходяться на плато, на віддалі 250–300 м на 
північ від місця розгалуження автошляху завод “Cerazit” – населений пункт Заклад і 35–
40 м на північ від краю сучасної забудови м. Миколаєва (рис. 14, 15). Вони містяться в 
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межах висот 307,16–318,96 м н.р.м. двома паралельно розміщеними ланцюгами, що про-
стягаються з північного заходу на південний схід на віддаль близько 3,0 км і віддалені між 
собою на 0,5–0,6 км.

Однією з основних ознак, за якими цю групу пам’яток можна віднести до об’єктів культо-
вого призначення та культурної спадщини, є розташування у густо населеному в V–X ст. райо-
ні. Ці храми складаються з двох основних частин: приміщень (вівтарів), висічених у скельних 
породах вапняково-піщаникового походження, а також прилеглих до них з південного боку 
майданів, оточених зі сходу, заходу та півдня ритуальними земляними валами. Докладніше 
вивченню цього питання присвячена окрема стаття [Корчинський, 2011, с. 232–256].

Входи до скельної частини храмів знаходяться як у місцях природних скельних від-
слонень, де на їх фасадах немає слідів людської діяльності, так і в місцях, де ця діяльність 
очевидна. У другому випадку нерівні поверхні скель були відрубані вертикально по всій дов-
жині та висоті фасаду. В результаті утворилася рівна стіна, в якій були висічені зали-вівтарі.

Встановлено, що фасади всіх храмів повернуті до півдня, з таких міркувань, щоби 
Сонце як найбільше божество у слов’ян-багатовірців, роблячи денний рух по небосхилі 
постійно перебувало в цих храмах.

Приміщення цих святинь характеризують тунелеподібні зали-вівтарі в кількості, пе-
реважно від 4-х до 7-ми у кожному. Вони розділені стінами-опорами товщиною від 1,35 до 
1,4 м, а в окремих випадках і більше. Зали у плані мають видовжену прямокутну форму від 
2,25 до 2,36 м в ширину і від 16,85 до 25,3 м в довжину. Довшою стороною вони розміщені 
в напрямку північ-південь, перпендикулярно до фасадів, інколи з невеликим відхиленням 
північної сторони в напрямку до сходу на 20°.

Долівка залів рівна, горизонтальна, а стеля напівциліндрична. Висота стелі над рів-
нем підлоги сягає 2,10–2,15 м. У поздовжніх стінах, у різних їх місцях висічено проходи, 
котрі з’єднують усі зали кожного комплексу. Привертає увагу той факт, що в кожному із 
храмів переходи є у різних місцях і на різній віддалі від входу. При вході до кожної зали 
з подвір’я були двері, на що вказують видовбані у стінах стелі та підлозі пази шириною і 
глибиною 0,16 м, у які закріплювали дверні рами.

З великої кількості печерних комплексів привертає увагу найбільший за своїми 
розмірами. Він крайній з заходу і знаходиться на південному схилі плоскогір’я, на висоті 
314,43–315,16 м (фото 28). Як і всі інші храми, він повернутий фасадною частиною до 
півдня. Довжина фасаду по лінії схід-захід сягає 25,2 м. У ньому на однаковій віддалі 
висічено сім тунелеподібних приміщень (вівтарів), розташованих довшою стороною в на-
прямку північ–південь. Вони мають різну довжину від 16,85 до 25,3 м, а їх ширина на рівні 
підлоги сягає 2,25–2,35 м. Стеля цих приміщень має напівциліндричну форму і перебуває 
на висоті 2,10–2,15 м. При вході до кожного з залів були двері, на що вказують зафіксовані 
у стінах пази 0,16×0,16 м, призначені для закріплення дверних рам. У бокових стінах хра-
му висічені проходи до інших залів.

З утвердженням християнства як офіційної релігії скельні храми перейшли до рук 
монахів-скитників, про що свідчать вівтарні ніші, а також ніші-костниці (крипти) для за-
хоронення мощей святих.

У середній частині крайньої лівої зали, у західній стіні знаходиться вівтарна ніша, 
заглиблена у скелю (стіну) на глибину 2 м. Її ширина становить 1,4 м, а висота 1,87 м. 
Стіни ніші рівні, вертикальні, підлога горизонтальна, а стеля – напівциліндрична. Радіус 
склепіння стелі має 0,72 м. Встановлено, що стіни у верхній частині та стеля ніші вкриті 
шаром кіптяви. 

По обидва боки від описаної ніші, на віддалі 2,1 м є ще дві ніші іншого призначення. 
Вони дуже поруйновані вивітрюванням і руйнівною діяльністю людини, через що їхні 
розміри подані частково з урахуванням реконструкції вівтарної ніші.

Ніша, що знаходиться на віддалі 7,1 м від входу, має напівсферичне склепіння у верх-
ній частині та горизонтальну площину в основі. Радіус склепіння становить 0,7 м, а пря-
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мокутна основа має 1×1,4 м. Вся ніша заглиблена у стіну на 1 м. Висота верхньої частини 
над рівнем долівки становить 1,75 м, а нижньої – 0,85 м.

Рис. 15. Плани розташування приміщень у скельних храмах  VIII–Х ст. в урочищі “Лиса (Чорна) 
Гора” на околиці м. Миколаєва. План печерного храму  А: 1 – скеля; 2 – зала (вівтар); 3 – прохід 
між залами; 4 – земляний (ритуальний) вал VIII ст.; 5 – ескарп; 6 – вівтарна ніша; 7 – ніша-костни-
ця (крипта); 8 – поруйновані стіни. План печерного храму Б: 1 – скеля; 2 – зала (вівтар); 3 – прохід 
між залами; 4 – земляний (ритуальний) вал VIII ст.; 5 – ескарп; 6 – вівтарна ніша; 7 – скеля; 8 – 
поруйновані стіни.
Fig. 15. Plans of situation of rooms in cliff temples of  VIII–Х centuries in “Lysa (Chorna) Gora” Place 
on the suburb of Mykolaiv. Plan of cave temple А: 1 – rock; 2 – hall (altar); 3 – pass between halls; 4 – 
earth (ritual) rampart of VIII century; 5 – escarp; 6 – altar niche; 7 – bone-niche (crypt); 8 – ruined walls. 
Plan of cave temple В: 1 – rock; 2 – hall (altar); 3 – pass between halls; 4 – earth (ritual) rampart of VIII 
century; 5 – escarp; 6 – altar niche; 7 – rock; 8 – ruined walls.

У горизонтальній площині ніші є заглибина прямокутної форми 0,63×1,3 м. Вона 
розміщена довшою стороною вздовж стіни, має вертикальні, плавно нахилені до середини 
стінки, що переходять у плоске дно, яке залягає на глибині 0,65 м. Ніша, що знаходиться з 
протилежного боку, є ідентичною і незначно різниться від описаної за розмірами.

Описані об’єкти інтер’єру дають підстави вважати, що центральна ніша призначалася 
для встановлення християнського вівтаря, а дві інші, що розміщені по обидві її сторони, 
були нішами-костницями (криптами), де покоїлися мощі святих. Костниці зверху накри-
вали кам’яними плитами.

Аналіз вищеописаних різновидів підземних лабіринтів (вівтарів), їх місцезнаходжен-
ня, співвідношення ширин і довжин, місця переходів та ряд інших ознак свідчать про їх 
незвичайне призначення. Дуже ймовірно, що описані об’єкти були спроектовані та спо-
руджені людиною зі спеціальною метою і вказують на те, що вони могли одночасно ви-
конувати інші, не лише культові функції. Але в даний час це питання перебуває у стані 
вивчення.

У процесі проведених пошукових (археологічних) робіт у приміщеннях скельних 
храмів були виявлені археологічні матеріали, представлені дуже фрагментованими 
уламками глиняного ліпного та кружального посуду VІІІ–Х та ХІV–ХVІ ст. А відтак 
отримані археологічні матеріали свідчать про те, що описані печерні комплекси були 
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споруджені не пізніше як на початку VІІІ ст. і функціонували, можливо, з певними пере-
рвами аж до ХVІ ст.

Гребля початку ІХ–Х ст. у с. Дуброва є частиною унікальної іригаційної систе-
ми – штучно спорудженого водного шляху, що сполучав давнє місто-столицю з головною 
водною артерією Прикарпаття – р. Дністер. Для цього на р. Колодниці наприкінці VIII – на 
початку ІХ ст. було споруджено водний шлях довжиною 11 км. Його основою була систе-
ма потужних земляних гребель і шлюзів за допомогою яких невеликі річкові судна могли 
безперешкодно рухатися вгору проти течії ріки до давнього міста, а також у зворотному 
напрямку. З п’яти раніше існуючих гребель (80-ті роки минулого століття) уціліла лише 
одна. Вона знаходиться на віддалі 1,3 км в напрямку на південь від краю с. Дуброва, пра-
воруч автошляху Стільсько – смт Розділ, у вузькому перешийку між високими берегами 
ріки. Сучасний вигляд греблі, її розміри та ознаки окремих об’єктів, що відчитуються на її 
поверхні, дають уявлення про її функціонування.

Встановлено, що ця споруда складалася з потужної земляної греблі трапецеєподібної 
в перерізі форми. Сьогодні, більш як через тисячу років від її спорудження, вона збере-
глася на довжину понад 100 м, висоту 6,2 м і ширину при основі 25 м. Ця гребля перего-
роджувала русло ріки, стримуючи течію і нагромаджуючи великі об’єми води. Поверхню 
греблі характеризує рівний горизонтальний майдан, що має у різних місцях різну ширину 
– від 4 до 8 м. Приблизно посередині її довжини, на південному схилі є западина, близька 
до прямокутної форми, зі сторонами 4,5×4,5 м. Її характерні ознаки вказують на місцезна-
ходження якогось об’єкта, що прилягав до греблі, можливо, це була спостережна вежа.

З західного боку до основної греблі була прибудована інша гребля під прямим ку-
том, що мала вигляд дзеркально повернутої букви “Г”. Вона також мала трапецеєподібний 
профіль з шириною при основі 20–21 м, висотою 5м і довжиною близько 60 м. Ця гребля 
була споруджена паралельно до підніжжя гори, з якою творила коритоподібний коридор – 
шлюз. З допомогою двох запірних об’єктів рівень води у шлюзі, при потребі, міг збільшу-
ватися чи зменшуватися, що давало можливість піднімати човни для їх подальшого руху 
проти течії ріки в напрямку до давнього міста.

У зачистках стінок греблі та у кротовинах було виявлено археологічний матеріал, 
представлений подрібненими уламками глиняного кружального посуду ІХ–Х ст., залізо-
плавильними шлаками та дрібним камінням вапняково-піщаникового походження, що дає 
незаперечні підстави для її датування. Важливо зазначити, що приблизно на віддалі 250 м 
у напрямку на південний захід від греблі знаходиться урочище, зване “Струговий”. Мож-
ливо, воно вказує на місце, де виготовляли річкові човни, які називали стругами, або від 
місця ремісничого поселення. Описана іригаційна система (водний шлях) на р. Колодниці 
не має аналогів на території тогочасної Європи.

Арабсько-перські та візантійські джерела про країну слов’ян та її головне місто. 
Завершивши огляд археологічних пам’яток історико-культурного заповідника “Стільсь-
ке городище”, слід згадати про важливі повідомлення, вміщені в арабсько-перських і ві-
зантійських джерелах VII–XІ ст. про країну слов’ян.

Джерела Сходу, написані арабсько-перськими мандрівниками, географами та історика-
ми (Ібн Русте, Гардізі, Ібн Хурдадбег, ал Джармі, ал Марвазі, ал Масуді та ін.), ще у VII–X ст., 
а книга візантійського імператора Костянтина VII Порфірогенета “De admistrando imperio” 
(“Про управління імперією”) побачила світ у середині Х ст. Із цих джерел черпаємо над-
звичайно важливу і цінну інформацію про країну слов’ян, її межі, характер політичного 
устрою, місцезнаходження та назву головного міста – столиці словʼян. Повідомляючи про 
територію держави слов’ян, джерела Сходу зазначають, що віддаль між країною слов’ян 
і печенігами налічує 10 днів шляху, а між країною слов’ян і турками (мадярами) – 2 дні 
шляху. У творі Ібн Хурдадбега “Шляхи і держави”, написаному близько 885 року, вміщено 
повідомлення, що головне місто країни слов’ян має назву Джарваб, Джарват, Хордаб, чи 
Хорват і знаходиться у передгір’ї, звідки видно Карпати. [Новосельцев, 1965, с. 387–397]. 
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З цього повідомлення випливає, що країна слов’ян простягається вздовж північних схилів 
Карпат, що відповідає території сучасних Чернівецької, Івано-Франківської, південних 
частин Тернопільської та Львівської областей і Підкарпатського воєводства Республіки 
Польща. Дальше у творі повідомляється, що у цьому місті три дні щомісяця відбуваються 
торги, на яких все продають і все купують [Новосельцев, 1965, 389–390].

Східні джерела повідомляють, що країна слов’ян велика, багатолюдна і що в ній є 
багато замків (кала) та фортець (хісар). Що дуже важливо для нашого дослідження, то це 
те, що у цій країні є два великих міста. Перше із них розташоване на сході країни слов’ян, 
і його називають Вантіт, або Вабніт, а друге – головне місто слов’ян, яке вони назива-
ють Джарваб, Джарват, Хордаб, або Хорват, розташоване у центрі цієї країни, і у цьому 
місті живе правитель цієї держави, якого вони називають царем [Новосельцев, 1965 с. 388, 
389]. Він носить корону, а його обладунок (кольчуги та ін.) виготовлений із міцних і доро-
гоцінних металів. Цей цар має верхових коней, і весь люд йому підкоряється, бо вважає це 
своїм обов’язком за релігією. 

Зіставляючи різні форми написання назви головного міста слов’ян, що випливають із 
різних джерел (Джарваб, Джарват, Хордаб, Хорват), російський учений-сходознавець 
А. Новосельцев зазначав: “Учені давно дійшли висновку, що ця назва є не що інше, як 
спотворене Хорват. Усі варіанти написання у збережених текстах дають підстави зро-
бити однозначний висновок, а саме: дуже можливо, що джерело написання мало на увазі 
слов’янське плем’я хорватів, яке одночасно згадується і в руських літописах, а можливо, 
існувало місто з такою ж назвою, що було у VIII–ІX ст. центром Прикарпатського об’єд-
нання слов’ян. До того ж, згідно з даним джерелом, це місто було розташоване у центрі 
слов’янської землі, що й відповідає місцю розселення східнослов’янських хорватів” [Но-
восельцев, 1965, с. 394].

Описане джерело не випадково збігається з давнім переказом про існування в с. Стіль-
сько столиці.

Інше важливе повідомлення, вміщене в 31-й главі книги візантійського імператора 
Костянтина VII Порфірогенета “De admistrando imperio” (“Про управління імперією”), по-
чинається з таких слів: “хорвати, які нині живуть у краях Далмації (провінція Візантії), 
походять від нехрещених хорватів, які називаються “білими”, i живуть по ту сторону Тур-
кії, поблизу Франгії та граничать зі слов’янами – нехрещеними сербами. [Ім’я] хорвати 
на слов’янській мові означає “володарі великої країни” [Багрянородный, 1991, с. 135]. А  
закінчується ця глава так: “[Знай], що ця Велика Хорватія, що називається Білою, зали-
шається нехрещеною до сьогоднішнього дня, як і сусідні з нею серби. Вона виставляє ще 
менше кінноти, як і пішого війська, порівняно з хрещеною Хорватією, тому є більш до-
ступною для грабування з боку франків, турків (мадярів) і паченікитів (печенігів). Вона не 
володіє ні довгими суднами, ні кондурами, ні торгівельними кораблями, бо лежить далеко 
від моря, а шлях від цих місць до моря займає 30 днів. А море, якого вони досягають через 
30 днів, називається “Чорним” [Багрянородный, 1991, с. 141].

Отже, відомості про місце розташування країни слов’ян-хорватів в обох джерелах 
– арабсько-перських VIII–ХІ ст. та книзі візантійського імператора Костянтина VII “Про 
управління імперією”, написаній у середині Х ст., збігаються. Із них випливає, що слов’я-
ни арабсько-перських повідомлень і “нехрещені” хорвати в описі імператора Костянтина 
VII Порфірогенета є одним і тим самим народом, землі якого граничать з півночі з турками 
(мадярами), а зі сходу з печенікитами (печенігами). Головне місто цієї країни знаходиться 
у передгір’ї, звідки видно Карпати. Стільське городище розміщене у передгір’ї Карпат, і з 
його дитинця, що міститься на висоті 394,5 м н.р.м. добре видно панораму Східних Кар-
пат. А шлях від нього, по воді, до моря, що зовется Чорним, справді близько 30 днів, як 
пише Костянтин VII Порфірогет [Багрянородный, 1965, с. 141]. Дуже можливо, що водний 
шлях, збудований місцевими будівничими на р.  Колодниці на початку ІХ ст., був споруд-
жений спеціально для сполучення столиці слов’ян з р. Дністер, а відтак і з Чорним морем.
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Третє писемне джерело, звідки черпаємо інформацію про східних хорватів, – це пові-
домлення, вміщене у “Повісті минулих літ”. На відміну від двох попередніх, воно є дуже 
пізнім, бо написане у середині ХІІ ст., і водночас дуже скупим. Літописець тричі згадує 
хорватів. Уперше в недатований частині літопису у такому контексті: “і живуть в мирі, і 
поляни, і деревляни, і сіверяни, і радимичі, і в’ятичі, і хорвати”. Другий раз хорвати згаду-
ються під 907 роком як учасники військового походу київського князя Олега на Царгород. 
І третій, останній раз хорвати згадуються під 992 (993) роком у зв’язку з походом на них 
київського князя Володимира Святославовича. Про результат цього походу літопис нічого 
не повідомляє [ПСРЛ, 1908. Т. 2 стб. 9, 21, 106].

Зіставляючи результати археологічних досліджень українських археологів на Північ-
ній Буковині, у Північному Передкарпатті в 50-х–80-х роках, а також широкомасштабні 
роботи під керівництвом автора у 80-х–90-х роках минулого століття у Верхньому Под-
ністров’ї, і, зокрема, на Стільському городищі VIII–Х ст., з повідомленнями арабсько-пер-
ських джерел VIII–XІ ст., а також з відомостями візантійського імператора Костянтина 
VII Порфірогенета про країну, яку він називає Великою (Білою) Хорватією, приходимо до 
таких висновків: Велика (Біла) Хорватія, описана у творі візантійського імператора Ко-
стянтина VII Порфірогенета “Про управління імперією” і країна слов’ян в описах арабсь-
ко-перських мандрівників, географів та істориків, а також “Повісті минулих літ”, є однією 
і тією ж самою слов’янською державою, у якій живуть слов’яни – карпатські хорвати. З 
описів випливає, що у цій країні вже у VIII ст. виникла і розвинулась раннньосередньовіч-
на держава, головними ознаками якої є міста, замки, фортеці, розвиток торгівлі та реме-
сел. У цій державі живе правитель, який носить корону, має обладунок із дорогоцінних 
металів, їздить на полюддя і збирає данину, і всі йому підкоряються, як це передбачено за 
релігією. Цей правитель (цар, або ще світлий князь) живе у головному місті словʼян, яке 
знаходиться у центрі слов’янської землі в передгір’ї, звідки видно Карпати. Учені-сходо-
знавці схиляються до думки, що назва цього міста Хорват [Новосельцев, 1965, с. 394].

Отже, наведені факти спростовують догми радянської історичної науки про начебто 
економічне, політичне та культурне відставання карпатського регіону України в епоху ран-
нього середньовіччя [Котляр, 1985, с. 79].

Як випливає з огляду вищеописаних археологічних пам’яток історико-культурного 
заповідника “Стільське городище”, кожна з них має виняткову наукову, історичну та куль-
турну цінність, а також особливу туристичну привабливість, до того ж усі вони перебува-
ють в унікальному природному середовищі. 

З огляду на викладене, сьогодні перед Заповідником стоїть низка важливих завдань, 
спрямованих на надійну охорону його культурної спадщини, поглиблене наукове, археоло-
гічне та геофізичне дослідження і якнайширшу популяризацію.
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Orest KORCHYNSKYI

ARCHAEOLOGICAL SITES OF HISTORICAL-CULTURAL RESERVE 
“STILSKE GORODYSCHE”

The article is presented review of the archaeological sites of the historical-cultural reserve 
“Stilske gorodysche” located on the outskirts of villages of Stylske, Iliv, Dubrova, as well as the 
city of Mykolaiv, the district center of Lviv region.

The main attention is paid to the results of long-term researches of the archeological sites 
of national importance – the Stilske hill-fort of the VIII–X centuries. (inventory № 130019-Н), 
which is interpreted as the remains of the largest city-metropolis on the European continent in the 
period VIII–X centuries, located on high plateau east of the village of Stilske.

Also attention is focused on the priorities of the hill-fort – main eponymous site of the 
reserve. The issues of its topography and connection with the system of ancient fortifications, 
organization of defense, social-topographical structure (dytynets, suburbs, suburban settlements, 
necropolises, sanctuaries, cave-temples), fortified territory (250 hectares, total length of earth 
fortifications – 10 km) are considered. On the basis of archaeological researches, defense 
fortifications, housing and economic complex and separate finds are analyzed.

An overview of the largest suburban and rural settlements of the VIII–X centuries, in the 
Kanicha and Lasky 1 Places is made, barrow complexes from the wide chronological range, 
pre-Christian sanctuaries in the villages of Iliv and Dubrova, cave temples from VIII–X and 
XIV–XVІ centuries on the outskirts of Mykolaiv.

Analyzing results of the archaeological research on the territory of the reserve (surveys and 
excavations), we can conclude that these sites cover a wide historical range from the Eneolithic 
to the Early and Late Middle Ages. It has been established that the sites of Early Middle Ages of 
the VIII–X centuries, such as Sttilske and Iliv hill-forts, cult centers and earth dam in Dubrova 
village, and cave temples on the outskirts of Mykolaiv, belong to the Eastern Slavs – Carpathian 
Croats, mentioned in the “The Tale of Past Years”, Arabian-Persian and Byzantine sources of 
VIII–XI centuries.
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Володимир ПЕТЕГИРИЧ, Дмитро ПАВЛІВ1

ЗАГАДКИ КУРГАНУ “МОГИЛА СВЯТОСЛАВА” У КАРПАТАХ

1015 рік був важким і трагічним в українській історії. Як повідомляє “Повість времен-
них літ” у цьому році “помер же Володимир, князь великий”… оскільки “слабував вельми, 
і в сій болісті він і скончався місяця липня у п’ятнадцятий день” [Літопис Руський, с. 74]. 
По смерті Володимира  розпочалася братовбивча війна за владу між його синами. Минуло 
трохи більше 1000 років від цих подій, одна з яких сталася також в Українських Карпатах 
і залишила свої сліди у народних переказах, топонімах та в археології. У “Повісті времен-
них літ” (ПВЛ) під цим роком знаходимо таку інформацію: “І став він помишляти: Пе-
реб’ю всіх братів своїх і візьму землю Руськую один… Святополк же сей окаянний, лихий, 
убив [також брата] Святослава, пославши [убивць] до гори Угорської, коли він утікав в 
Угри [ПВЛ 1950, с. 94; Літопис Руський, с. 80–81]. 

З-поміж живих синів Володимира по його смерті Святополк був найстаршим і претен-
дував на великокнязівський престол. Хоч батько його не любив і хотів, щоби його наступ-
ником став улюблений син Борис. У цій ситуації Святополк вирішив позбутися головних 
конкурентів. Він підсилає вбивць і усуває Бориса, а потім і Гліба зі своєї дороги. Ці події 
докладно, з багатьма деталями описані у ПВЛ та знайшли своє відображення у мініатюрах 
Радзивилівського літопису [див.: Літопис Руський, 1989, с. 77–81].

Великомученики Борис і Гліб невдовзі були канонізовані й зачислені до лику святих. 
Появилися християнські реліквії, присвячені цим князям, зокрема, енколпіони, кам’яні 
іконки, їх зображали на іконах, на їх честь будували храми [див., напр.: Лесючевський, 
1946, с. 225–247; Алешковский, 1972, с. 104–125; Корзухина, Пескова, 2003, с. 86–94, 111–
116; Петегирич, Позіховський, 2005, с. 337–339; Святые князья-мученики, 2006].

Натомість про вбитого Святослава писемні джерела більше не згадують, і тільки на-
родні перекази, топоніми та скупі археологічні сліди дали змогу локалізувати ймовірне 
місце захоронення цього князя. Тепер це урочище  Долина Святослава на правому березі 
р. Опір, правосторонньої притоки р. Стрий, між м. Сколе та с. Гребенів у Сколівському 
районі Львівської області. Тут фіксується ціла серія назв – Святослав (передмістя Сколе), 
Сколе, Славськ, Славки (притока Опору), Опір, урочище Святославлє, потік Святослав-
чик, Долина Святослава і Святославова Могила; цікавою є назва гори Київець.

Втікаючи від Святополка, Святослав рушив через Карпати, очевидно, вже знайомою 
дорогою, вздовж якої відомі також окремі різночасові пам’ятки археології. Ця дорога про-
лягала спочатку долиною ріки Стрий, а потім прямувала вздовж ріки Опір (рис. 1). На 
цьому шляху відоме поселення княжої доби у Стрию, яке розташоване на північно-східній 
околиці міста в урочищі Лани Долішні, поблизу розвилки залізничної колії на Львів і Хо-
дорів (рис. 1, 2). Тут під час розкопок 1990 р. на площі 150 кв. м виявлено культурний шар 
і рештки двох напівземлянкових споруд із матеріалами ХІ–ХІІ ст. [Бандрівський, Сулик, 
1994, c. 52–54; Бандрівський, 2002, c. 119–122].

Іншим важливим пунктом на шляху до карпатських перевалів був скельний комплекс 
біля с. Розгірче Стрийського району, на якому збереглися сліди дерев’яної забудови, викуті 
в камені печери-келії та церква (рис. 1, 6). Хоч перші згадки про монастир відомі з писем-
них джерел другої половини XV ст., не виключено, що він функціонував уже в ХІІІ ст., а 
первісно ці скелі могли служити об’єктом язичницьких вірувань ще в дохристиянських ча-

1   Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, КЗ Львівської обласної ради “Адміністрація 
історико-культурного заповідника “Стільське городище”
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сах [Demetrykiewicz, 1903, s. 61–65; Карпович, 1930, c. 562–573; Бригідер, 1951, c. 40–42; 
Сулик, 1995, c. 108–111; Рожко, 2016, c. 150–153].
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Рис. 1. Археологічні пам’ятки, які фіксують напрямок шляху на Карпатські перевали: 1  –  курган 
культури карпатських курганів у Добрянах; 2  – поселення культури карпатських курганів і княжої 
доби  у Стрию; 3  – кургани невідомого часу поблизу с. Довголука; 4 – скарб залізних виробів 
Х –ХІ ст. біля с. Гірне; 5 – курганний могильник невідомого часу біля с. Семигинів; 6 – скельний 
монастир у с. Розгірче; 7 – поховання у с. Нижняя Стинава; 8 – городище в урочищі Голий Горб 
поблизу смт Верхнє Синьовидне; 9  – городище з монастирем Пресвятої Богородиці в урочищі 
Золота Гора у смт Верхнє Синьовидне; 10 – курган “Могила Святослава” 
Fig. 1. Archaeological sites that capture the direction of the way to the Carpathian passes: 1  –  barrow of 
culture of the Carpathian barrows in Dobryany; 2   – settlement of culture of the Carpathian barrows and 
Early Middle Ages in Stryi; 3 – barrows of unknown period near Dovgoluka; 4 – hoard of iron artifacts 
from Х–ХІ centuries near Girne; 5 – barrow complex of unknown period near Semygyniv; 6 – cliff 
cloister in Rozgirche; 7 – burial in Nyzhnya Stynava; 8 – hill-fort in Golyi Gorb Place near Verkhne 
Synyоvydne; 9 – hill-fort with the cloister of Holly Mother of God in Zolota Gora Place in Verkhne 
Synyоvydne; 10 – barrow mound “Mohyla  Svyatoslava” 

Важливими маркерами, які фіксували шляхи руху людей, вважаються скарби та по-
одинокі поховання. До цієї категорії знахідок можна зарахувати знайдений у 1995 р. над 
лівим берегом р. Стрий скарб залізних виробів Х–ХІ ст. зі с. Гірного Стрийського району 
Львівщини (рис. 1, 4), у складі якого виявилися два наральники, сокира і тесло, що збері-
гаються у фондах Львівського історичного музею [Терський, 1996, c. 28–29].
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Ще далі у глибину Карпат від місцезнаходження цього скарбу розміщувалося ціка-
ве поховання, яке було випадково виявленe у 1885 р. в Стиняві Нижній (тепер Нижня 
Стинава) Стрийського району (рис. 1, 7). Тут під час будівництва залізниці в урочищі 
Балки розкопано земляний насип, у якому біля похованого чоловіка лежали один цілий 
меч і частина другого, стремено, вудило і дві посудини зі сірої глини [Детальніше про 
цю пам’ятку див.: Demetrykiewicz, 1903, s. 71; Janusz, 1918, s. 224]. На жаль, доля цієї 
важливої знахідки невідома, що не дає змоги остаточно визначити час і етнічну належ-
ність похованої особи. В літературі існує версія Я. Пастернака про те, що “похований у 
Стиняві кельтійський бойовик прийшов Верецьким перевалом із Закарпаття, і це був 
би єдиний слід транскарпатської комунікації лятенської доби в східніх Карпатах” [Па-
стернак, 1961, с. 436]. Нещодавно це поховання було інтерпретоване як мадярське. Таку 
думку щодо пам’ятки зі Стинави висловив відомий польський археолог М. Парчевсь-
кий на VIII Міжнародній науковій конференції “Археологія заходу України” у Львові 
в 2011 р.2 Як би там не було, ця знахідка свідчить про давніше, ніж  часи Святослава, 
використання цього шляху на карпатські перевали – Верецький (Ворітський) або Воло-
вецький (Скотарський) і напевно підтверджує напрямок руху угорських племен через 
Карпати в часи т.зв. ”завоювання батьківщини”.

Рис. 2. Геодезичний план урочища Долина Святослава (за: О. Ратич 1972) 
Fig. 2. Geodesic plan of Dolyna Sviatoslava place (by: О. Ратич 1972)

Одним із важливих пунктів у напрямку руху на ці карпатські перевали було Сине-
водсько (тепер смт Верхнє Синьовидне Сколівського району Львівщини), де відомі два 
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2 Його доповідь була виголошена під назвою: “Dawne odkrycie grobu starowęgierskiego (?) w Karpatach 
Wschodnich”.
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городища, одне з яких разом із монастирем Пресвятої Богородиці розташоване в урочищі 
Золота Гора (рис. 1, 9) та згадується у  Галицько-Волинському літописі під 1240 р. як місце 
зупинки князя Данила Романовича, який повертався з Угорщини [Літопис Руський, 1989, 
c. 398], а друге виявлене в урочищі Голий Горб на високому вузькому мисі правого берега 
р. Опір (рис. 1, 8). [Детальніше про ці пам’ятки див.: Рожко, 2016, c. 33–35]. Датування 
другого городища ускладнене через майже повне його руйнування кар’єром для добуван-
ня каменю. Натомість з пам’ятки в урочищі Золота Гора, окрім літописної згадки ХІІІ ст., 
відомі археологічні матеріали ХІІ–ХІІІ ст., а перше поселення появилося тут вже в ХІ ст. 
[Ратич, 1974, с. 333]. Стратегічно вдале розташування обох городищ на високих мисах 
лівого і правого берегів  р. Опір, неподалік від його впадіння в р. Стрий, давало змогу 
повністю контролювати шлях, що вів долиною Опору до перевалів. 

Рис. 3. Вид з півночі на курган  “Могила Святослава” в урочищі Долина Святослава. Рисунок ху-
дожника Григорія Смольського 1971 р. (за: О. Ратич 1972) 
Fig. 3. View from the north barrow “Mohyla Sviatoslava” in Dolyna Sviatoslava Place. Drawing made by 
artist Grygoriy Smolskyi 1971 (by: О. Ратич 1972) 

Наступним пунктом цього шляху була власне сама “Могила Святослава” (рис. 1, 10), 
про яку й піде наша ширша розмова. Окрім доволі розпливчастого повідомлення ПВЛ про 
те, що Святополк убив “Святослава, пославши [убивць] до гори Угорської”(так тогочасні 
писемні джерела називали Карпати), маємо цікаві літературні матеріали.

Найстарші літературні записи про могилу Святослава пов’язують з Миколою Устия-
новичем, відомим письменником, громадським діячем, парохом Славська. Він, зокрема, 
записав багато місцевих переказів і створив у 1865 р. поему “Могила Святослава”. У по-
емі вміщені рядки, які в поетичній формі, але з топографічною точністю описують місце 
розташування кургану “Могила Святослава”:

Археологія, давня історія й етнографія
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Біля річки на долині
Самотня могила.

Над могилов Бескид гордий
Недвижимо чає

І, мов дитя, раменами
Курган обнимає.

Його справу продовжив син Корнило, відомий маляр і письменник, автор праці 
“Путь за Бескид”. Про князя та його могилу у Карпатах писали багато вчених (І. Ша-
раневич, М. Грушевський, Г. Оссовський, Т. Коструба, Л. Войтович, О. Мазур та ін.) і 
краєзнавців [Шараневич, 1863, c. 17–18; Ossowski, 1890, s. 37; Коструба, 1938, c. 34–
38; Войтович, 2006, c. 254–256; 2010, c. 9–27; Мазур, 2009, c. 114–123; Смольський, 
1968, c. 6–7; Щур, 1970, № 140, 141, 142]. Могилу також неодноразово розкопували, 
починаючи ще з ХІХ ст., але вагомих результатів ніхто з дослідників так і не отримав, 
тому, окрім згадок про такі розкопки, немає докладніших публікацій. За інформацією 
Романа Миськи, останні розвідкові розкопки біля кургану провів у 1996 р. відомий 
дослідник пам’яток Карпатського регіону Михайло Рожко, однак вони теж не виправ-
дали сподівань і, мабуть, тому немає бодай коротких публікацій про ці дослідження. 
Через півтора десятиліття навіяні цими розкопками недостовірні повідомлення про 
те, що М. Рожко провів на Могилі Святослава дослідження, заклав там сім шурфів 
та виявив останки дружинників Святослава, були спростовані Ю. Лукомським [див.: 
Українсько-угорські етюди, 2012, c. 303].

Найповніші дані маємо про результати розкопок 1971 р., які здійснила експедиція під 
керівництвом відомого львівського археолога Олексія Ратича3. Нижче подаємо два фраг-
менти найважливішої частини Звіту О. Ратича про результати досліджень кургану “Моги-
ла Святослава” для їх подальшого аналізу.

Фрагмент 1 [Ратич, 1972, c. 1–2]. Сколівська давньоруська археологічна експедиція 
Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам’ятників історії та 
культури4 вела влітку 1971 р.5 дослідження в Карпатах на околиці м. Сколе на правому 
березі річки Опір (притоки Стрия) в урочищі “Долина Святослава”. У південній частині 
цього урочища в лісі біля залізничного шляху між станціями Сколе та Гребенів є поруй-
нований великий курган, відомий серед населення Українського Прикарпаття під назвою 
“Могила Святослава”, а також слабі сліди інших малих розритих курганів. Дослідження 
кургану “Могила Святослава”в 1971 р. були зв’язані  з тим, що громадськість Сколівщи-
ни планкваласпорудити на території урочища Долина Святослава на місці кургану “Мо-
гила Святослава” пам’ятний знак давньоруському князеві Святославу Володимировичу, 
який, згідно з місцевою традицією, похований у кургані “Могила Святослава”. Під час 
роботи експедиції проведено розвідку на території урочища Долина Святослава, знято за 
допомогою теодоліту його ситуаційний план із наявним на ньому курганом, досліджено 
повністю курган “Могила Святослава” і закладено траншею 6х2 м на місці інших розри-
тих курганів6 (рис. 2).*

Петегирич В., Павлів Д. Загадки кургану “Могила Святослава”…

3 Звіт О.О. Ратича про роботу Сколівської археологічної експедиції в 1971 р. зберігається у відділі архе-
ології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Ф. 51а–2 арх, оп. 2, од. зб. 383, на 32 
аркушах).
4 До складу експедиції входили: 1. О.О. Ратич – археолог, канд. історичних наук – керівник; 2. Г.С. Смоль-
ський, художник – заст. керівника; 3. М.С. Бартків, вчитель – заст. голови Сколівської районної організації 
товариства – науковий співробітник; Б.В. Михальчишин, інженер Українського державного інституту ін-
женерно-технічних розшуків (Львівське відділення) – геодезист; М.А. Ратич – ст. лаборант.
5 Експедиція працювала з 7 по 30 червня 1971 р.
6 Робота експедиції проходила на громадських засадах. Участь у розкопках брали бригади учнів старших 
класів середніх шкіл Сколівського району, які працювали за графіком, складеним Райвно, в рахунок су-
спільно-корисної праці.
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Фрагмент 2 [Ратич, 1972, с. 8–14]. Курган “Могила Святослава” являв собою вліт-
ку 1971 р. до початку досліджень конусоподібний сильно поруйнований земляний насип 
овальної форми із дуже невиразними контурами (діаметри 12–13–16 м) і висотою близько 
1,5 м від сучасної поверхні. На насипі росли самородні ялиці та смереки віком від 40 до 60 
років7 (рис. 3). Найвищий пункт наявного земляного насипу знаходиться в його південній 
частині на південь від ями. Насип кургану був розритий одною поздовжньою траншеєю 
приблизно 1 – 1,20 м завширшки і стільки ж завглибшки, яка проходила його серединою по 
лінії північ-південь. Від середини цієї траншеї була прокопана у східному напрямку друга 
траншея аналогічної ширини і глибини, орієнтована по лінії схід-захід. У місці стику цих 
траншей в центрі кургану була кругла яма діаметром біля 2 м, яка за наявним станом і 
виглядом звужувалася до її центра і понижувалася приблизно до 1,20 м від рівня сучасних 
її берегів. Під час роботи експедиції 1971 р. курган був повністю досліджений8.

Розкопки виявили дуже складну стратиграфію наявних в насипі кургану шарів ґрунту 
(рис. 6). На сучасній поверхні насипу кургану залягав в його центрі навколо наявної тут ями 
викинений з її дна материковий суглинок з дрібними кусками каменів-сточаків, які є тут при-
родними складниками ґрунту. Товщина цього шару ґрунту доходила до 0,50–0,80 м. Під ви-
киненим з ями материковим ґрунтом простежувався прошарок темного гумусу, товщиною 
до 0,20 м, який утворився, очевидно, на поверхні кургану під час його насипання. Шар цього 
прошарку ґрунту понижувався косо згідно лінії давніх схилів кургану від його вершини вниз 
до країв. Під шаром цього гумусу залягав насипаний на курган в давні часи ґрунт, переважно 
суглинок, який за виглядом, якістю ґрунту, кольором і включеннями майже не відрізнявся від 
наявного тут материкового суглинку. Цей шар ґрунту понижувався до 1,10–1,30 м завглибш-
ки від сучасної вершини кургану. На поданій глибині залягав під ним дуже тонкий 0,10–0,20 м 
і розпливчастий прошарок, очевидно, давнього гумусу ще з часу перед насипанням кургану, 
який далі в глибину ґрунту переходив в материковий суглинок. На поверхні давнього горизон-
ту простежувались слабі, ледь помітні сліди перепаленого ґрунту, а в рідкісних випадках 
зустрічались також дрібні кусочки деревного вугілля. Приблизно 1,20–1,30 м завглибшки від 
сучасної вершини кургану на фоні жовтого суглинку виявлені у центрі кургану контури пря-
мокутної ями з заокругленими боками, розмірами 3,40×2,80 м, орієнтованої по лінії північний 
схід – південний захід, яка незначно звужуючись до її центра входила в материковий ґрунт до 
1,40 м завглибшки від рівня її виявлення. В заповненні ями, яке було дуже різнорідне за видами 
ґрунту, зверху переважав темно-сірий гумус, а глибше – жовтявий суглинок. Визначити по-
ходження ями і її призначення важко. Найбільш правдоподібним здається, що це є сліди дав-
ньої поховальної ями, яка була зовсім перерита під час грабіжних і нефахових розкопок шу-
качами скарбів і любителями старожитностей. Проте це тільки робоча попередня думка, і 
можуть бути можливі й інші способи її походження. Мабуть, з причин великого зруйнування 
кургану кістяка і навіть окремих кісток похованого знайти не вдалося. Так що питання про 
поховальний обряд залишається значною мірою відкритим. Проте, опираючись на виявлених 
незначних прошарках перепаленого ґрунту і в рідкісних випадках кусочків деревного вугілля, 
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*Далі у Звіті подана інформація про літописні фольклорні та літературні відомості щодо князя Свя-
тослава та кургану, топографію місцевості, на якій він розташований, і не цілком достовірні матеріа-
ли про усі попередні т.зв розкопки великого кургану та менших могильних насипів. Наступна ін-
формація Звіту стосується вже стану збереження кургану “Могила Святослава” та результатів його 
досліджень 1971 р.
7 Вік дерева визначений працівниками Сколівського лісгоспу, які перед початком досліджень вирубали і 
забрали дерева.
8 Насип кургану поділено на чотири чверті (№ І – південно-західну, № ІІ – північно-західну, № ІІІ – 
північно-східну, № IV – південно-східну з залишенням двох бровок по лінії північ – південь і захід – схід 
завширшки 1 м, які перетинались перпендикулярно до себе в центрі кургану. Репером, до якого прив’язу-
валися  всі наявні в насипі нашарування ґрунту і виявлені матеріали, був найвищий пункт сучасного наси-
пу в південній частині кургану. Розкопки проводились горизонтальними пластами ґрунту, що залягали в 
насипі кургану – і рівночасно в чотирьох чвертях кургану, починаючи від його вершини вниз.
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які залягали в шарі ґрунту на рівні давнього горизонту, можна припускати, що покійник був 
похований на рівні давнього горизонту за обрядом трупоспалення на місці. Насип кургану 
по краях біля його основи, яка була також, здається, природним пагорбком, був обкладений 
смугою каменів сточаків до 1 м завширшки (рис. 4–6).

В нашаруваннях ґрунту в насипі кургану не виявлено жодних археологічних знахідок. 
Тільки під його насипом на давньому горизонті і в заповненні ями знайдено деяку кількість 
уламків посудин, а в ямі надто уламки кількох металевих виробів, сильно окислених і важ-
ких до визначення.

Рис. 4. Південно-західний сектор кургану “Могила Святослава”. Вид із заходу. Розкопки 1971 р.
(за: О. Ратич 1972) 
Fig. 4. South-western sector of the barrow “Mohyla Sviatoslava”. View from the west. Excavations 
conducted in 1971 (by: О. Ратич 1972) 

Уламки посудин належали ліпним і кружальним горщикам. Одні і другі дуже фраг-
ментарні і сильно стерті, інколи, здається, з слідами повторної дії вогню. З ліпних посу-
дин привертають увагу денця з двох великих горщиків, виготовлених з глини з домішкою 
піску, сильно обпалених, сірого кольору (рис. 7а, 3).

Вони виявлені на давньому горизонті в південній частині кургану приблизно 1,10–
1,20 м завглибшки від його сучасної вершини. Крім цих ліпних горщиків сірого кольору, ви-
явлено на тому ж самому рівні деяку кількість уламків також ліпних горщиків, виготов-
лених з глини зі значною кількістю інколи крупнозернистого піску, посередньо обпалених, 
світло- і темно-коричневого кольору. Одні і другі ліпні горщики важкі для більш точного 
хронологічного і культурного визначення. Попередньо їх можна датувати серединою і 
початком другої половини І тис. н.е.

Рядом поруч і в аналогічних умовах залягання виявлені в кургані уламки кружальних 
давньоруських горщиків, виготовлених з глини з незначною кількістю піску, попередньо і 
добре обпалених, сірого і коричневого кольорів (рис.7а, b). Серед цього керамічного ма-
теріалу знайшлася частина вінець горщика, незначно відхилених, з заокругленим краєм без 
окраїнки з внутрішньої сторони (рис. 7а, 2). Хронологія таких давньоруських горщиків в 
основному в літературі вже розроблена і встановлена, вони датуються звичайно Х–ХІ ст.
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Рис. 5. Вид з північного заходу на кам’яну викладку довкола основи кургану “Могила Святослава”. 
Розкопки 1971 р. (за: О. Ратич 1972) 
Fig. 5. View from the north-west on the stone lining around the bottom of barrow “Mohyla Sviatoslava”. 
Excavations conducted in 1971 (by: О. Ратич 1972) 

З металевих виробів, знайдених в заповненню ями, приблизно 2,40 м завглибшки від су-
часної вершини кургану знайдено уламок бронзового кільця, а з залізних – уламок, здаєть-
ся, шпори і клинка меча. Вироби сильно окислені і важкі для більш точного визначення. 
Розчистка їх неможлива. Вони зовсім руйнуються.

Крім кургану “Могила Святослава”, який був повністю досліджений, закладено на 
віддалі 70–80 м на північний захід від нього на самому березі р. Опір, де серед дерев 
густого лісу були помітні сліди розкопок, можливо, інших курганів, траншею 6×2 м, 
орієнтовану по лінії схід-захід і розкопано її до материкового суглинку до 0,50–0,60 м 
завглибшки від сучасного рівня (рис. 2). Ґрунт в розкопаній траншеї був явно перемі-
шаний. Повторювалось положення, встановлене в кургані “Могила Святослава”. Тут 
також зверху залягав суглинок, очевидно, викинений під час розкопок із глибше залягаю-
чих шарів ґрунту, а під ним залягав темний гумус. У ґрунті траншеї 0,30 м завглибшки 
виявлені 3 залізні вироби: уламок кінської підкови, уламок підкови від взуття і, мабуть, 
дужки від відра. Вироби сильно окислені, дещо подібні до таких знахідок давньорусько-
го часу. 

Результати археологічних досліджень кургану “Могила Святослава” не суперечить 
даним топоніміки і збереженої місцевої традиції, про що була мова вище, і, здається, 
дозволяють підтримати наявну і навіть поширену вже в науковій літературі (І. Шара-
невич, М. Грушевський, К. Устиянович, Т. Коструба та ін.) думку про те, що урочище 
Долина Святослава на р. Опір в Карпатах було в 1015 р. місцем битви між синами Во-
лодимира Святославича Святополком і Святославом і що тут знаходився давньоруський 
курганний могильник, зараз зовсім зруйнований.

Археологія, давня історія й етнографія
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Рис. 6. План і розрізи кургану “Могила Святослава”. Рисунок художника Григорія Смольського і 
вчителя Михайла Бартківа (за: О. Ратич 1972) 
Fig. 6. Plan and sections of the barrow “Mohyla Svyatoslava”. Drawing made by artist Grygoriy Smolskyi 
and teacher Mykhailo Bartkiv (by: О. Ратич 1972) 

Знайдені під час досліджень кургану “Могила Святослава” давньоруські археологічні 
матеріали дають підставу віднести його до епохи Київської Русі і попередньо датувати 
навіть початком ХІ ст. Проте в кургані “Могила Святослава” виявлені також археоло-
гічні матеріали дещо ранішого часу, які ми попередньо датували серединою і початком 
другої половини І тис. н.е. Це питання ускладнює стан справи і, безумовно, вимагає даль-
ших досліджень, які, можливо, будуть здійснені на цій території найближчим часом, під 
час спорудження другого залізничного шляху через Карпати, а саме в процесі вирубування 
дерев лісу і зрівняння бульдозером ґрунту для прокладки другого залізничного полотна.
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Рис. 7. У ламки кераміки, виявлені у 1971 р. кургану “Могила Святослава”. Рисунок художника 
Ігоря Принади, 2015 р.
Fig. 7. Fragments of the ceramic ware which were found in 1971 during excavations of the barrow 
“Mohyla Svyatoslava”. Drawing made by artist Ihor Prynada, 2015

Після завершення досліджень кургану “Могила Святослава”з її ґрунту споруджено 
новий насип (рис. 8), який пересунено на захід поза смугу, відмарковану для прокладки но-
вого залізничного шляху. На цьому насипі планується спорудити князеві Святославу Во-
лодимировичу пам’ятний знак у вигляді складеного із каменю шолома воїна-дружинника 
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епохи Київської Русі (рис. 9)9. За попередніми пропозиціями, на лицьовій стороні шолома 
будуть викарбувані слова літопису про загибель князя Святослава Володимировича в Кар-
патах у 1015 р., а по бокових стінах шолома – сцени дружинних баталій епохи Київської 
Русі, імітуючи криваву битву князів Святополка і Святослава Володимировичів.

За результатами розкопок кургану О. Ратич опублікував згодом невеличке повідом-
лення, яке потім передрукували також у діаспорних виданнях [Ратич, 1972а, с. 382; Ратич, 
1972б, с. 2; Гела, 1974, с. 44–47]. Варто зазначити, що інформація про розкопки у публіка-
ції дещо відрізняється від поданої у науковому звіті цього автора. Зокрема, не зовсім збіга-
ються розміри – діаметр кургану (12–13–16 м у звіті і тільки 12–13 м у публікації). Різними 
є розміри траншеї на місці ще одного кургану, який розміщувався на самому березі р. Опір 
(6×2 та 6×1 м). Ці моменти практично не впливають на оцінку результатів дослідження 
О. Ратича в урочищі Долина Святослава. Натомість незрозуміло, чому автор розкопок у 
своїй публікації не згадав про виявлені під насипом кургану на давньому горизонті і в за-
повненні ями уламки ліпних посудин, оскільки  ці знахідки мають важливе значення для 
бодай приблизного датування часу побудови самого кургану, про що йтиме мова нижче. 
Дивно також, що О. Ратич не приділив, окрім згадки, більшої уваги інтерпретації кам’яної 
викладки по периметру основи могильного насипу.

На підставі короткої публікації О. Ратича про результати розкопок кургану окремі 
історики почали подавати досить неточну інформацію у своїх наукових розвідках. Зокре-
ма, О. Мазур безпідставно згадав про знайдену в кургані “рукоятку меча” [Мазур, 2009, 
с. 116]. В роботі відомого історика Л. Войтовича ця міфічна рукоятка меча перетворилася 
в “рукоять меча скандинавської роботи” [Войтович, 2010, с. 11]. Одразу зазначимо, що в 
публікаціях О. Ратича та у його науковому звіті немає згадок про рукоятку меча, до того 
ж скандинавської роботи, а йдеться про “три фрагменти залізних предметів, можливо, 
дужки від шпори і клинка меча” [ Ратич, 1972а, с. 382; Ратич, 1972, с. 12].

Не зовсім доречним виглядає порівняння Л. Войтовичем “Могили Святослава” щодо 
часу, способу захоронення та поховального інвентаря з багатим похованням у Таганчі на 
Черкащині, випадково відкритим ще у 1894 р. [Войтович, 2006, с. 104, 254–256]. У кургані 
в урочищі Королевіно біля Таганчі у дерев’яній домовині виявлено чоловіче поховання, 
а поруч нього скелет коня і багатий поховальний інвентар, у т.ч. рештки сідла і вуздеч-
ки, шаблю, спис, шолом і залізну маску, кольчугу, булаву, срібний кубок і срібні наклад-
ки, медальйон із зображенням Христа та інші речі. Вчені щораз більше схиляються до 
думки, що поховання у Таганчі треба датувати ХІІІ або й ХІV ст. та відмовляються від 
його ідентифікації з князем Ярополком Святославовичем, який загинув поблизу Роденя 
у 980 р. Останнє опрацювання польської дослідниці В. Гаврисяк-Лєщинської показало, 
що в кургані поблизу Таганчі був похований знатний воїн за половецьким обрядом у кінці 
І пол. ХІІІ ст. або хан золотоординського загону, бо майже усі речі з цього захоронення 
мають еквіваленти в культурі кочівників. А наявність срібного кубка і медальйона з Хри-
стом пояснюється тим, що це трофеї, які були захоплені під час грабіжницьких походів 
[Gawrysiak-Leszczyńska, 2002, s. 287–340]. Отже, і хронологічно, і за поховальним обря-
дом та складом інвентаря не можна порівнювати ці два поховання.

Аналіз звіту О. Ратича показує, наскільки складною й неоднозначною є стратиграфія 
кургану, спричинена неодноразовими втручаннями у його центральну частину як скарбо-
шукачами, так і не завжди відомими авторами розкопок. Та все ж завдяки дослідженням 
О. Ратича маємо окремі й дуже вагомі елементи  його конструкції та виявлені артефакти 
(уламки ліпних і кружальних посудин), зафіксовані розкопками 1971 р. in situ, які дозво-
ляють висловити певні міркування про спосіб  здійснення можливого захоронення князя 
Святослава.

Варто зазначити, що в експедиції О. Ратича працював відомий український художник,  
громадський діяч, краєзнавець Григорій Смольський. Він виготовив серію зарисовок кургану, 
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зокрема, з північного боку та зверху, його перерізи та проект пам’ятного знаку. Завдяки його 
рисункам маємо певне уявлення про вигляд кургану на момент розкопок, окремі його кон-
структивні елементи, які залишаються єдиними польовими документами про цю пам’ятку.

Уважний перегляд звіту О. Ратича про розкопки 1971 р. та збережених матеріалів по-
казав, що центральна частина насипу кургану була повністю зруйнована неодноразовими 
перекопами, а виявлені матеріали та їх інтерпретація не дозволяють однозначно погоди-
тись з їх датуванням і висновками вченого. Важливим результатом досліджень 1971 р. 
стало відкриття, здається, непорушеної кам’яної викладки по периметру кургану. Це на-
штовхує на певні припущення щодо ідентифікації цього кургану з похованням Святос-
лава. Відомо, що він був князем древлянським із центром в Іскоростені. Отже, у його 
бойовій дружині напевно були представники цієї землі, де серед великої кількості курганів 
трапляються могили з кам’яними викладками [Звіздецький, 1997, с. 229–234], і саме ці 
особливості поховального обряду могли появитися під час поховання князя.

Не виключена інша, ймовірніша інтерпретація наявної в кургані кам’яної викладки. 
Знайдені під насипом могили на давньому горизонті уламки кераміки та фрагменти заліз-
них предметів О. Ратич зарахував до Х–ХІ ст. і датував курган цим часом. Перегляд цих ма-
теріалів показав, що це переважно уламки горщиків ХІІ–ХІІІ ст. та пізнішого часу. Погано 
збережені фрагменти залізних виробів не піддаються точному хронологічному визначенню 
і фактично серед матеріалів із розкопок кургану 1971 р. немає жодної знахідки, хоча би 
приблизно синхронної з подіями початку ХІ ст. Разом з тим, серед матеріалів виявилися 
дрібні уламки ліпних посудин, які О. Ратич датував серединою І тис. н.е. Припускаємо, 
що це могли б бути черепки культури карпатських курганів. Знаємо про неподалік розта-
шовану пам’ятку цієї культури над р. Стрий у с. Добряни Стрийського району Львівської 
області (рис. 1, 1). Тут, в урочищі з промовистою назвою “Похованки”, недалеко від колиш-
нього поста № 46 на залізниці Львів–Стрий розміщувався курган, який розкопав у 1935 р. 
Я. Пастернак. Тепер це фактично північне передмістя Стрия. Розораний насип кургану мав 
висоту 0,5 м і діаметр 13 м. На давньому горизонті дослідник виявив велике попелище зі 
спаленими людськими кістками і нечисленними уламками кераміки, які концентрувалися у 
його північно-західній частині. Майже посередині попелища виявлено малу срібну пряжку 
овальної форми і одну більшу залізну пряжку півкруглої форми від ременя. В іншому місці 
попелища знайдено грудку сплавленої бронзи [Смішко, 1960, c. 21].

На південно-західній околиці с. Семигинів Стрийського району вздовж дороги на 
Розгірче розміщувався ще один курганний могильник невизначеного часу, який налічував 
шість земляних насипів (рис. 1, 5). Три кургани розташовані на схилі надзаплавної тераси 
р. Стрий, ще три – в полі, зліва від згаданої дороги. Враховуючи параметри могил (діаметр 
5–10 м, висота 0,5–1,2 м) [Бернякович, 1959, с. 31–32], можна здогадуватись, що вони теж 
могли належати до культури карпатських курганів10. Ще два кургани відомі на околицях 

10 Аналіз старих картографічних джерел показав, що у цій місцевості розміщувався один з найбільших кур-
ганних могильників у передгір’ї Карпат. Зокрема, на австрійській військовій карті 1869–1887 рр. між селами 
Семигинів, Лукавиця Верхня і Розгірче (тепер Стрийський р-н Львівської обл.) нанесено велику кількість 
насипів, очевидно, курганів. Вони розташовані на вузькому (0,5–1 км) клиноподібному плато, яке лежить 
між високим правим берегом р. Стрий та гірськими карпатськими схилами. Насипи тягнуться у напрямку 
з північного сходу на південний захід на відстань близько 3 км на схід і південь від Семигинова між доро-
гою Жулин-Семигинів-Розгірче та заболоченою долиною потічка у підніжжі гірського хребта. Некрополь 
складався з двох груп курганів – північної (22 насипи) та південної (43 насипи), загальна кількість курганів 
становила 65 насипів. Кургани розташовувались невеликими групами (по три–шість насипів) або поодинчо. 
У південній і північній групах є по декілька могил більших розмірів. Судячи з цієї та інших мап, площа, 
де був розташований могильник, віддавна (щонайменше зі середини XVIII ст.) розорювалася. Цікаво, що 
на іншій австрійській спеціальній військово-топографічній карті 1877 рр. на цій же площі позначено лише 
чотири великі насипи (можливо, зафіксували лише найбільші кургани). На радянській військовій карті, яка 
виготовлялась у 1949–50 рр. та оновлювалась у 1976 р., є один курган, розташований східніше дороги Семи-
гинів–Розгірче. У 1960–1961 рр. через всю площу могильника, якраз по його осі, прокладено нафтопровід 
“Дружба”, який, імовірно, зруйнував більшість курганів, котрі ще могли на той час тут зберегтися.
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167

с. Довголука (рис. 1, 3). Один із них розташований за 100 м на північний схід від церкви, а 
другий – за 1 км на північний схід від першого кургану [Бернякович, 1959, с. 32].

Крім поховальних пам’яток, у цьому районі відоме також поселення культури карпат-
ських курганів, яке розміщувалося на північно-східній околиці Стрия на місці уже згаду-
ваного поселення княжої доби (рис. 1, 2), облаштування якого привело до руйнування його 
культурного шару [Бандрівський, Сулик, 1994, с. 52–54; Бандрівський, 2002, с. 119–122].

Рис. 8. Зреконструйований після розкопок 1971 р. насип  кургану “Могила Святослава”. Рисунок 
художника Григорія Смольського (за: О. Ратич 1972) 
Fig. 8. Mound of the barrow “Mohyla Svyatoslava”. Drawing made by artist Grygoriy Smolskyi (by: 
О. Ратич 1972) 

Цікаво, що в культурі карпатських курганів трапляються окремі земляні насипи, які 
мають в основі  по  периметру кам’яні викладки. Зокрема, один із таких курганів дослідив 
у 1935 р. М. Смішко поблизу с. Мишин Коломийського району на Івано-Франківщині в 
урочищі Підлип’я. В основі насипу кургану № ІІ, який мав висоту 1 м і діаметр близь-
ко 11 м було укладене з річкової гальки коло, що замикало круглу площу діаметром 9 м 
[Смішко, 1960, с. 27–28, табл. IV, 1]. Подібну картину зафіксував Я. Пастернак в кургані 
№ VI на могильнику, розташованому у долині ріки Надвірнянська Бистриця, в урочищі 
Дубина поблизу с. Перерісль Надвірнянського району Івано-Франківської області. Дов-
кола основи кургану, що мав висоту 0,5 м і діаметр 11 м, була розміщена невеликими 
групами галька [Смішко, 1960, с. 40; Пастернак, 1961, с. 526–527]. Примітно, що курган-
ний могильник в урочищі Долина Святослава  над р. Опір був розміщений подібно як і 
могильник біля с. Перерісль в долині Бистриці Надвірнянської. Оскільки на могильниках 
культури карпатських курганів траплялися тільки поодинокі кургани з кам’яними обклад-
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ками, М. Смішко вважав, що споруджен-
ня кам’яних обкладок робилося “в по-
хованнях тільки найвизначніших членів 
суспільства як вияв піклування про збе-
реження їхніх останків або з метою 
відзначити їх особливе суспільне стано-
вище” [Смішко, 1960, с. 62]. Л. Вакулен-
ко також запримітила, що в могильних 
насипах культури карпатських курганів 
з кам’яними конструкціями поховання 
супроводжувалися відносно багатшим 
інвентарем [Вакуленко, 2010, с. 76]. 

Мабуть, один із курганів цієї культу-
ри у Долині Святослава був найбільшим, і 
саме тому туди могли помістили похован-
ня убитого князя. У ситуації, яка склалася 
в часі трагічних подій братовбивчої війни, 
у тих, хто його ховав, не було часу для 
споруд¬ження нового великого кургану та 
встановлення по його периметру виклад-
ки з річкових каменів значних розмірів. 
Очевидно, що сам насип кургану та його 
кам’яна конструкція були повторно вико-
ристані для здійснення так званого впуск-
ного поховання на місці могиль-ника 
культури карпатських курганів.

Присутність уламків кераміки ХІІ–
ХІІІ ст. може свідчити про можливе 
пограбування князівського поховання 
вже у тому часі. Прикладів таких дійств 
знаємо в різних часах та культурах бага-
то, тим паче, що місцевість ця була тоді 

досить безлюдна. Не виключено також, що невдовзі після поховання князя Святослава 
в кургані культури карпатських курганів було здійснене його перезахоронення в іншому 
місці. Відповіді на ці питання навряд чи вдасться колись отримати. 

Отже, усі наявні на наш час джерела щодо Могили Святослава можемо інтерпретува-
ти таким чином. З одного боку, існування сталих топонімічних традицій цього можливого 
місця вбивства та захоронення князя, наявність курганних насипів і більшого кургану з 
археологічно простеженими слідами здійсненого поховання, розташування пам’ятки на 
одному з важливих транскарпатських переходів свідчать про можливість захоронення тут 
якоїсь знатної особи, якою міг бути князь Святослав Володимирович. З іншого боку, архе-
ологічні знахідки виявлені О. Ратичем під час розкопок 1971 р. (уламки горщиків, окремі 
фрагменти металевих виробів) не дають підстав для їх датування ХІ ст. та порівняння цієї 
пам’ятки з багатим захороненням поблизу Таганчі, яке до того ж за найновішими дослід-
женнями датується серединою ХІІІ ст. Відсутність у кургані знахідок, синхронних подіям 
братовбивчої війни, описаної у Повісті временних літ, можна пояснити пограбуванням 
поховання або ж його перезахороненням у невідомому нам місці.

У 2012 р. увіковічнено це місце можливого захоронення Святослава і встановлено 
пам’ятний знак, однак багато питань, пов’язаних як із князем, так і з його могилою зали-
шаються, а, можливо, залишаться назавжди нез’ясованими, поповнюючи перелік загадко-
вих подій української історії.

Рис. 9. Шкіц проєкту пам’ятного знаку у вигляді 
складеного з каменю шолома воїна-дружинника 
княжої доби. Автор – художник Григорій Смольсь-
кий (за: О. Ратич 1972) 
Fig. 9. Sketch of the project of memorial sign in the 
form of the helmet of the Medieval druzhynnyk-warrior 
made of stone. Author – artist Grygoriy Smolskyi (by: 
О. Ратич 1972) 
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Volodymyr PETEHYRYCH, Dmytro PAVLIV

THE RIDDLES OF THE BARROW “MOHYLA SVYATOSLAVA” 
IN CARPATHIANS 

Materials from the excavations of the barrow “Mohyla Svyatoslava” near Skole in Ukrainian 
Carpathians conducted in 1971 by the famous Lviv archaeologist O. Ratych are analyzed at the 
article. According to the written sources, toponimic data and local traditions knyaz Svyatoslav 
can be buried under this barrow. He was murdered by his brother Svyatopolk during the struggle 
for power after the death of their father – Kyiv knyaz Volodymyr in 1015.

Possible escape route of Svyatoslav to Carpathian passes along rivers Stryi and Opir are 
reconstructed. An assumption is made that killed knyaz can be buried in already existing barrow 
of Carpathian barrows culture as evidenced by finds from the mound, some its constructive 
elements and also by existence in Stryi river’s valley of barrows and settlements of this culture. 
Some mistaken claims about artifacts found in “Mohyla Svyatoslava” barrow and attempts 
to compare this site with rich barrow burial near Taganchi, Cherkasy region are critically 
reconsidered.
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Андрій КНИШ 

ГОРОДИЩЕ ПОБЛИЗУ СЕЛА ДЕРЕВАЧ

На підставі комплексного аналізу повідомлень писемних джерел та матеріалів польо-
вих археологічних обстежень видається, що в околицях відомого Стільського городища, 
окрім городища в сусідньому до нього с. Ілів, могли існувати й інші оборонні пункти. 
Одним із них, мабуть, було городище поблизу с. Деревач (тепер село у Пустомитівському 
районі Львівської області). Звернемося до розгляду цих джерел.

Рис. 1. Локалізація городища поблизу села Деревач
Fig. 1. Location of hill-fort near Derevach village

У Галицько-Волинському літописі під 1219 р. знаходимо розповідь про те, що Мстис-
лав Удатний, який  короткочасно князював у Галичі, відіслав своє військо на чолі з тисяць-
ким Дмитром, воєводою Мирославом і боярином Михалком Глібовичем до Городка (тепер 
райцентр на Львівщині) “бо Городок був відокремився” [Літопис Руський, 1989, с. 375]. 
У той час, коли військо Мстислава билося під Городком, “прийшли на нього угри і ляхи”, 
очолювані Коломаном, і тисяцький Дмитро з військом понесли втрати та змушені були 
відступити до р. Щирки, де теж зазнали втрат. Літописець згадує навіть, що тут жорстоко 
розправились з  боярином Михалком Скулою: “І голову йому вони одрубали, три цепи 
знявши золоті, і принесли голову його до Коломана”. А князь Мстислав “cтояв на ріці Зу-
брі, і Дмитро прибіг до нього” [Літопис Руський, 1989, с. 375]. За таких обставин вперше 
і єдиний раз згадується у літописі р. Зубра (Зубря). Зрозуміло, що Мстислав з дружиною 
міг себе безпечно почувати та вести тактичні дії оборонного характеру, перебуваючи в 
якомусь укріпленому пункті.

Книш А. Городище поблизу села Деревач
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Багато дослідників, враховуючи цю літописну інформацію, висловлювали здогадки 
про існування такого укріплення  над р. Зуброю поблизу Деревача. Зокрема,  Антін Пе-
трушевич на сторінках літературного збірника “Свободная Галицко-Русская летопись” 
описує монастир в Добрянах, де згадує городище, підкреслюючи: “Чи не стояв на цьому 
місці древній город Деревач, якого назва дісталась великому лісові”? [Петрушевич, 1874]. 
Ісидор Шараневич у одній зі своїх праць також згадує про городище “недалеко Щирця 
коло монастиря Добрянського” [Шараневич, 1869]. У шематизмі провінції св. Спасителя 
(1867 р.), в описі Добрянського монастиря вказується, “що землі василіян у 1729 р. закін-
чувались при дорозі Стрийській та горбочку Городище званому” [Коссак, 1867]. 

Рис. 2. Вид на урочище “Шимкова Гора”, де розташоване городище з північного сходу  
Fig. 2. View from the north-east on Shymkova Gora Place, where hill-fort is situated

Олександр Чоловський у праці, присвяченій Львову, зазначив, що “на узгір’ях над Полт-
вою багато років перед закладенням Львова існували поселення, в котрих жили і працювали 
люди. Тому важко припустити, що в князівські часи тут могла бути безлюдна пустка. Вже 
тоді неподалік в околицях існували поселення: Дзвенигород, Домажир, Щекотин, Страдч, Де-
ревач і Рокитно, котрих “городища” до цих пір відшукати можна” [Czolowski, 1891, s. 18].

У каталогах археологічних пам’яток, опублікованих вже у ХХ ст., теж знаходимо 
короткі згадки про існування городища поблизу  Деревача. Богдан Януш у своїй книзі, 
присвяченій археологічним пам’яткам Східної Галичини, згадував, що “У присілку Де-
ревач села Раковець є сліди городища” [Janusz, 1918, s. 171]. Цю інформацію дослідник 
отримав не за результатами власних обстежень, а почерпнув з давніших видань [Teka 
konserwatorska, 1892, s. 155]. Найповніший, хоча і не цілком точний опис розташування 
городища у Деревачі, подано у каталозі 1982 р., де зазначено, що “городище розташоване 
на лівому березі р. Зубри на узліссі між с. Деревач і Раковець, у віддалі 140 м на схід від 
села. Тут помітні сліди земляних насипів. Обстежене 1956 р. розвідкою О.О. Ратича” 
[Археологічні пам’ятки, 1982, с. 180].

Візуальні обстеження, проведені автором у 2014 р. разом з О. Корчинським, дали змоги 
вперше точно локалізувати місце розташування городища Деревач та зафіксувати ще окремі 
сліди його фортифікацій. Вищенаведена локалізація городища на лівому березі Зубри за ні-
бито розвідковими даними О. Ратича виглядає трохи дивною, оскільки оби¬два села роз-
будувалися на правому березі Зубри. Насправді городище було розташоване  за 1,4 км  на 
схід від села на правому березі р. Зубри в урочищі “Шимкова Гора”, або “Деревач Гора” 
(рис. 1). Воно займало частину видовженого з півночі на південь залісненого мису, який з 
трьох сторін мав природний захист. Із західного боку площадка мису відрізана глибокою 
долиною “Медвеже” з потоком “Кам’яна Криниця”, який впадає в Зубру. Трохи менша до-
лина з так званим Яновим потічком та заболочена долина р. Зубри захищають майданчик 
мису зі сходу. Південний край мису поступово понижується до заболоченої заплави Зубри. І 
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тільки з північного боку доступ до території городища не мав природних перешкод (рис. 2). 
Отже, для облаштування городища були вдало використані природно-географічні особли-
вості рельєфу “Шимкової Гори”, яка з трьох боків – східного, західного та південного, крім 
природного захисту, була оточена підковоподібною системою валів і ровів 

Під час наших поверхневих обстежень вдалося виявити і схематично зарисувати  про-
філь трирядної системи валів і ровів по лінії захід – схід, яка найкраще збереглася на схід-
ному краю городища (рис. 3). Загальна довжина  цього профілю становить трохи більше 
40 м. У системі захисних споруд, починаючи від основного майданчика городища (рис. 4 а) 
у східному напрямку, зафіксовано  рів глибиною 1,2 м і шириною майже 8 м (b), за ним був 
насипаний вал шириною 2 м у найвищій частині і висотою 1,8 м від дна рову (c). За валом 
розміщувалася  рівна площадка-берма шириною 5 м (d), перед якою був викопаний найглиб-
ший рів у системі оборонних споруд (e). Його глибина сягала 3,5 м , ширина 5,5 м. За ровом 
із ґрунту вибраного для його поглиблення, був насипаний вал шириною в основі 5 м і висо-
тою майже 3 м (f). Із зовнішнього боку цього валу був облаштований ще один рів (g), схід-
ний край якого переходив у природний схил (i) На майданчику городища простежено кілька 
западин, які є слідами деструкцій житлових і господарських будівель. Подібні числені сліди 
таких споруд  добре відомі на Стільському городищі, де у 80–90 роках минулого століття 
було розкопано більше трьох десятків таких об’єктів [Корчинський, 2008, с. 272–273]. 

Рис. 3. Оборонні вали і рови в горішній частині городища
Fig. 3. Defensive moat and shaft in the upper part of the hill-fort

Маємо й інші дані, зокрема, фольклорні й топонімічні, які підтверджують імовірність 
існування городища в Деревачі. Про гору Деревач згадує польський поет і хроніст  Барто-
ломей Зиморович - автор історіографічних праць латинською мовою. У збірці ”Селянки 
нові руські” (1663 р.) він відтворює  вірування, обряди та побут галицького села. Дослівно 
“sielanka” – це віршований стиль, який базується на піснях пастухів у вигляді ліричного 
монологу. У текстах автор часто поєднує реальні події зі світом міфології. До прикладу, у 
селянці XII “Zezuli  syn” [Sielanki, 1857, s. 55] мова йде про пастуха, котрий:

Usiadł przy Derewaczu tam, kędy koszary
I pasiekę przed laty miał Łukian stary.

Dotąd nieobaczony śmiertelną źrzenicа,

Книш А. Городище поблизу села Деревач
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Отже, пастух присів собі при Деревачу, коло кошари і пасіки, що впродовж років мав 
Лук’ян старий. Також тут наголошується, що його (Лук’яна) до цієї пори не бачило смер-
тельне (недоброзичливе) око. Тобто це місце було цілком безпечне. Особливо цікава се-
лянка XV “Kozaczyzna” [Sielanki, 1857, s. 75], в котрій якийсь Дорош розповідає, що:  

W prawdziec moja czeladka ze wszystką oborą
Do Derewacza uszla і tamze pod górą

W zasieczy wysiedziała pzed tą burzą, ale
Skoro tylko do domu powrócila w cale,
Na pował chorowała, ledwo przebolаło
Kilkoro, a z bydla mi rogu nie zostało.

У праці польської дослідниці А. Шульц подається пояснення до топонімів, вживаних 
у селянках Б. Зиморовича [Szulc, 2014]. Тут Деревач – гора, покрита лісом. У другому ви-
падку Деревач - присілок села Хоросно Старе. Відомо, що “Шимкова Гора”, де, власне, й 
розташовувалось городище, вкрита лісом, а її частина на кадастровій карті та й в описах 
границь села Кугаїв згадується як “Деревач Гора”.

Рис. 4. Профіль оборонних ровів і валів на східному краю городища
Fig. 4. Profile of defensive moat and shaft in the eastern edge of the hill-fort

У польському словнику XVII ст. слово “zasiecz”, а також і в українській мові  (“за-
сіка”) трактуються як військовий оборонний вал. Зрозуміло, що Дорош  зі свoєю челяддю 
(родиною) та оборою (домашніми тваринами) врятувався від бурі (татарської навали) саме 
за валами городища Деревач.

Цікаво й те, що згодом топонім “Деревач” охопив  лісовий масив, що розкинувся 
на досить великій площі: від Поршни  та Загір’я на півночі до Добрян і Хоросно на 
півдні і від Милошович  та Підсадок на заході до Кугаїва та Раковця на сході. Це теж 
може вказувати на його дуже давнє виникнення і поступове поширення поза первісний 
ареал. 

Отже, маємо інформацію з багатьох джерел про існування городища у точно ло-
калізованому місці поблизу с. Деревач. Повніше вирішення питань про час його ви-
никнення, період існування, наявність житлових і господарських об’єктів, потужність 
культурного шару  станe можливим тільки після проведення на цій пам’ятці  ширших 
археологічних досліджень (розвідкових і стаціонарних) та ретельного аналізу виявле-
них матеріалів.
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Andriy KNYSH
HILL-FORT NEAR DEREVACH VILLAGE

This article deals with the record at Galician-Volhynian Chronicle dated back to 1213 
and materials from archaeological surveys of the hill-fort near Derevach village (Lviv region). 
According to the results of analysis of these sources, toponymic and folklore data, it is possible to 
locate precisely situation of the hill-fort and to describe characteristics of its preserved defensive 
constructions on the eastern edge of the site. To define time of existence of the hill-fort, presence 
of archaeological objects and cultural layer there more extensive archaeological researches are 
needed.
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Стільський град.
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Любов ХУДЯК* 

ТРАДИЦІЯ ВЕСІЛЬНОГО ВІНКОПЛЕТІННЯ У СЕЛІ СТІЛЬСЬКЕ

В житті будь-якого народу чільне міс-
це належить звичаям та обрядам, які збері-
гаються і передаються від роду до роду, з 
покоління до покоління. Слава Богу, є бага-
то досліджень та описів звичаїв і обрядів, 
що побутували і зараз побутують на  Гали-
чині. Серед цього різнобарв’я велику увагу 
до себе привертають весільна обрядовість 
і пісенний фольклор, який зберігається й 
побутує у наш час на теренах Львівщини 
в таких селах Миколаївського району як 
Стільське, Дуброва, Велика Воля, Ілів; мі-
стах Миколаїв, Новий Розділ.

Хочеться звернути  увагу на таку подію 
у весільному обряді, як вінкоплетіння, яке 
містить дві складові, а саме – виплітан-
ня (шиття) віночка молодій та молодому 
з барвінку чи мірти, у яких вони підуть до 
шлюбу, та плетіння (вививання) барвінкової 
долі (ґреґора), яка є обов’язковим атрибутом 
весілля. Долю (ґреґор) тепер у більшості ви-
падків викладають на стіл, за яким сидять 
молодята, а раніше її вивішували над тим 
місцем, де сиділи молоді. У цьому дослід-
женні відображено маленький фрагмент по-
чаткового дійства плетення вінка, а загалом 
усе дійство включає: збирання барвінку, за-
плітання коси, благословення (кроплення во-
дицею) барвінку й молодої, виплітання вінка 
та долі, викуп вінка, поклін молодої [доклад-
ніше див.: Вінкоплетіння 2013, с.27–32].

Хто з нас хоча б раз не був на весіл-
лі? Хто не залишив у своєму серці тепло-
го спомину про це надзвичайне дійство? 
Хто у своїй родині не мав брата чи сестру, 
котрі трепетно ступали на рушник, супро-
воджувані доброзичливими поглядами го-
стей? Проте не всі, можливо, були свідками 
іншого, не менш значного дійства, власне, 
початку великого весільного дійства – він-
коплетіння, без якого не обходиться жодне 
весілля у Стільську та навколишніх селах. 
Коли на стіл, вкритий вишиваним обрусом, 
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Рис. 1. Виплітання вінка і долі
Fig. 1. Making of wreath and dolya

Рис. 2. Доля (ґрегор)
Fig. 2. Dolya (gregor)
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мати кладе два короваї (хліби), обов’язково круглі, ставить кошик із барвінком, посвяче-
ним перед тим у церкві, квіти, в красивих мисочках свячену воду, пшеницю, гроші, цукер-
ки, горіхи, а в хату заходять зі співом жінки-свашки та дружечки.

Ой летіли горобчики, ой летіли пташки,
Зачилосі  весілєчко, дай Вам Боже щастя.
Зачилосі весілєчко, зачило, зачило,
Та в щасливу годиноньку коби сі скінчило.

Коли мама заплітає доні дівочу косу, вплітаючи в неї стрічку, тато вкладає в  косу гро-
ші, а свашки співають:

Ой там при долині, червоній калині
Ой там настав сумний вечір молодій дівчині.
Дівчино, дівчино, що ж ти наробила,
Ой чого ж ти дівчиною  далі не ходила.

Як було ходити, хлопці не давали,
Всі за мною вслід ходили, мене підмовляли.
Було не слухати їхньої підмови,
Було собі пришпилити вінок до голови.
Послухай, дівчино, як пташки співають,
То у небі твій віночок ангели тримають.

Закосичена молода розкладає по столі весь назбираний молодими з дружками і друж-
бами (в лісі чи в городі) барвінок :

Кину барвінком по столу своїй матінці на славу.
Широкий лист, дрібне насіння, починайся, весілля.

Співаючи, свашки виготовляють з барвінку кропильце, просячи благословення:1 
Благослови Боже, благослови Боже і ти, Божая Мати
І ти, Божая Мати, і ти, Божая Мати уступи нам до хати.
Будеш нам помагати, будеш нам помагати віночок увивати.

Запрошують до благословення рідних молодої (маму, батька, бабусю, дідуся, брата, сестру):
Кропи, матінко, квіти, кропи, матінко, квіти,
Би сі любили діти,
Свяченов водонькою, свяченов водонькою,
Доброю доленькою.

Рідні почергово окроплюють барвінок свяченою водою, посипають зерном, грошима, 
цукерками, горіхами.

А ще посипте в барвінок пшениченьку,
Щоб була багата доля молоденьких./2/
А ще посипте в барвінок грошенята,
Щоб жили в достатку ваші молодята./2/

Молода вибирає з окропленого барвінку три листочки і три галузки та подає їх тим 
свашкам, котрі будуть вити  (шити) віночок і плести долю:

Ой подай, Марусю, три листки барвінку,
Щоб сплели віночок на твою голівку.
Щоб сплели віночок, віночок з барвінку,
Щоби рівно клався на твою голівку.

За столом сидять тільки дівчата і жінки : двоє із них плетуть (шиють) віночок, а реш-
та  укладають барвінок у пучечки і передають свашці, котра в’є долю. Плетільниці мають 
бути заміжніми, мати дітей, мати щасливу життєву долю.
1 Варіанти подібного благословення дуже поширені у різних місцевостях Галичини [див., наприклад: Об-
ряди і пісні 1970, с. 77; Пісні з Галичини 1997, с. 94].
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А в п’ятницю раненько, а в п’яницю раненько радилась Марусенька,
Радилась Марусенька, радилась Марусенька у свого батенька.
Ой батеньку-душечко, /2р./ треба мені віночок.
Гаразд,  дитино, гаразд, гаразд, дитино, гаразд,
Буде віночок  зараз.
Та й піди си у село /2р./ спроси собі жіночок.
Спроси собі жіночок /2р./ най виплетуть віночок.
На твою головоньку /2/ в щасливу годиноньку.

По нашім столі розстелився барвінок /2р./
Ми його будем у листочки складати /2р./
Із нього будем віночок вививати /2р./
В нього сі буде молоденька вбирати /2р./

Вий сі барвінку, вий сі, вий сі барвінку, вий сі,
По столу покоти сі.
Покоти сі по столу, покоти сі по столу,
Та й матінці на славу.
Та най матінка знає, та най матінка знає,
Що мене заміж дає.
Молоду, недовчену, молоду, недовчену,
Та довчать її люди.
Та довчать її люди, та довчать її люди,
Жаль ти, матінко, буде.
Ой, що ж то нам за зілля, /2/
Що треба на весілля.
Що взимі не змерзає, /2/
А вліті не всихає.
Де ж ти, барвінку, ріс, ріс, /2/
Що-с такий красний виріс.
Я в лісі при кирниці, /2/
При студеній водиці.
Мене вода відходила, /2/
Все мене холодила.
Тепер я на столочку /2/
В молодої віночку.

Розсипалася рутонька як з зеленого клубонька.2 
Руто ж моя, дрібна, зелена,
З ким я тя позбираю?
Ходи, батеньку,  / матінко, братику, сестронько/ зі мною, зберем рутоньку з тобою.
Руто ж моя, дрібна, зелена
З ким я тя позбираю?
Не піду, дитя,/сестро/ не піду, бо жаль великий, не можу,
Бо жаль великий, бо дрібні слези, не можу.
Ходи, миленький, зі мною, зберем рутоньку з тобою.
Руто ж моя, дрібна, зелена
З ким я тя позбираю?
Ой піду,мила, ой піду, ой піду, жалю не маю
І з тобов, мила, зелен-руту позбираю.
Обов’язково запрошують дружок приміряти віночок, коли він уже майже готовий:

Археологія, давня історія й етнографія

2 Цю пісню з певними змінами зафіксував Й. Лозинський у своїй праці, яка була видана в Перемишлі ще 
у 1835 р. та перевидана у 1992 р.[Лозинський, 1992]
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Просимо ми дружку, просимо до хати,
Щоби йшла зелений вінок приміряти,
Щоби приміряла віночок з  барвінку,
Аби рівно клавсь молодій на голівку.
А би наша молода у вінок сі вбрала
І у тім віночку файно виглядала.

В долю вплітають квіти, прикрашають стрічками, плетуть, поки є барвінок.
Для віночка обривають найкращі листочки, складають їх по троє і нашивають на білу 

стрічку, а долю плетуть лляним шнурком.

Рис. 3. Доля та шиті вінки з барвінку
Fig. 3. Dolya and wreath made of periwinkle

Ой, настав той день сумненький, святая, святая п’ятниця,
Плетуть вінок зелененький, доля твоя в’ється. /2р./
Ой, настане день любенький, святая, святая субота,
Підеш з милим ти до шлюбу, на то Божа згода /2р./
Ой, настане день веселий, святая, святая неділя,
Вже не будеш більше дівков, як мине весілля. /2/

На дворі хмурненько, тай ся не видненько,
Ой вийди, ой вийди, ти моє серденько.
Ой вийди ж ти, вийди, розмово,
Тай промов до мене хоч слово.
Рада би я вийти, тай не маю роду.
З нашого кохання не буде заходу.
Бо з  мене посагу не буде.
З чим буде, з тим візьмуть мя люди.
Дівчино-небого, не кажи ми того,
Я тобі за посаг не кажу нічого.
Бо ти в мене посаг самая,
Як на небі зірка ясная.
Тепер мені кажеш – ти зіронька ясна.
А потому скажеш – ти доле нещасна.

Худяк Л. Традиція весільного вінкоплетіння …
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А як ти не скажеш, то мати,
Було без посагу не брати.

А що ж тобі мати має споминати,
Як я тебе люблю, і я хочу взяти.
Хоч бим тя любити не любив,
Коли ми так Господь Бог судив.

Як би м була знала, що піду від мами,
Була б не садила рожу під вікнами./2/
Рожу посадила, рожа сі приймила,
А я своїй мамі жалю наробила. /2/

Там під горою жито з травою
Скажіть мені, мамо, чи вам жаль за мною./2/
Жаль мені, доню, аж серце в’яне,
Хто ж мене, доню, в старості догляне./2/
Не плачте, мамо, не впадайте в тугу,
Віддасте мене, маєте другу./2/
Віддасте мене, маєте сина
Приведе невістку, буде вам робила.

А ви, музики, грайте на труби,
Най моїй мамі жалю не буде. /2/
Бо моїй мамі жаль і розпука,
Аж тепер нам, мамо, обидвом розлука. /2/

Ти гадала, мамонцуню, що ми сі не збудеш,
Прийде така годинонька, що плакати будеш.
Прийде така годинонька, прийде така днина,
Будеш, мати, виглядати, чи не йде дитина.
Нема мої Марусеньки, нема мої квітки,
Пішла бим ї виглядати, та не знаю звідки.
Нема мої Марусеньки, нема мого сонця,
Нема кому повтирати раненько віконця.
Нема мої Марусеньки, нема мої душки,
Нема кому поскладати раненько подушки.

Плели жіночки долю, /2/ стоячи над водою,
Пливи, доле, водою, /2/ ми підем за тобою
Там станем спочивати, /2/ доленьку доплітати.

Ой віночку мій, вінку, /2/
З зеленого барвінку. /2/
Звечора м тя в’язала, /2/
Позолотов вкривала. /2/
Позолотов вкривала, /2/
До личка прикладала. /2/
До личка прикладала, /2/
Миленького визирала. /2/
Прийди, прийди, мій миленький, /2/
Купи вінок зелененький. /2/
Купи вінок з позолотов, /2/
Заплати нам за роботу. /2/
Бо я в батька файна дочка, /2/
Йду до шлюбу у віночку. /2/

Археологія, давня історія й етнографія
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Ми подали матеріали про весільну обрядовість і пісенний фольклор, записані у 
с. Стільське, які стосуються таких складових весільного вінкоплетіння як збирання бар-
вінку, заплітання коси, благословення (кроплення водицею) барвінку й молодої, виплітан-
ня вінка та долі. Це дійство продовжується викупом вінка та поклоном молодої, про що 
піде наша розмова у наступному випуску збірника.

Рис. 4. “Готовий віночок, готовий...”
Fig. 4. Wedding wreath is ready
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Lubov HUDYAK

TRADITION OF WEDDING WREATH MAKING 
IN STILSKE VILLAGE

In this article on the basis of records from the old-timers of Stilsko and neighboring villages 
described one of the interesting events of the wedding ceremony. This ritual is associated with, 
which, in particular, has such important stages as the wreath-making for bride and groom of the 
vinca and the preparation of grigor. Without this tradition, preserved till present days, there is no 
wedding in Stilsko, Dubrova, Iliv, Velyka Volya, towns of Mykolaiv and Novyi Rozdil.

Худяк Л. Традиція весільного вінкоплетіння …
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ПРО ЧАСОПИС “НАША БАТЬКІВЩИНА”

У період між двома світовими 
війнами в Галичині друкувалося ба-
гато україномовних газет та жур-
налів, в яких публікувалися цікаві 
статті з історії та культури України, 
що мало неабияке значення для ви-
ховання українців на поневолених 
землях, формування їх національної 
самосвідомості. Одним з найпопу-
лярніших часописів був гарно ілю-
стрований щомісячник “Наша Бать-
ківщина”, який засновано 1937 р. у 
Львові туристично-краєзнавчим то-
вариством “Плай”. Редактором часо-
пису був  відомий український уче-
ний-літературознавець і громадський 
діяч Степан Щурат. Як зазначено у 
першому числі журналу, його метою  
було “відкрити громадянству красу 
й живописність рідних земель, пока-
зати йому їх багатство й можливості 
господарського і культурного розвит-
ку, пов’язати сучасність із минулим 
– на те, щоби воно навчилося вивча-
ти й цінити Батьківщину, любити її 
і жити для неї” [Наша Батьківщина 
1937, ч. 1, с. 3]. 

На сторінках “Нашої Батьківщи-
ни” друкували свої статті й розвідки такі відомі українські учені як історики Іван Крип’я-
кевич, Мирон Кордуба, Микола Андрусяк, архео-логи Ярослав Пастернак, Маркіян Сміш-
ко, Олександр Цинкаловський, географ та історик Володимир Кубійович, бібліограф і 
літературознавець Володимир Дорошенко, літературознавець Степан Щурат, філолог і 
музеєзнавець Іларіон Свєнціцький та багато інших, а також велика когорта краєзнавців і 
любителів старовини. Часопис проіснував трохи більше 2,5 років і був закритий, як і бага-
то інших українських видань, з приходом радянської влади  у вересні 1939 р.

Сподіваємося, що для наших читачів будуть цікавими дві статті, одна з яких невідомо-
го автора (криптонім Р. Д-ий), друга – Володимира Мацєка, присвячені минулому Мико-
лаївщини й розміщені на сторінках цього часопису1. При їх передруці повністю збережено 
мову і стиль авторів, виправлено тільки граматичні й механічні помилки.

МИКОЛАЇВЩИНА НА СТОРІНКАХ 
СТАРИХ ЧАСОПИСІВ

1 Висловлюємо подяку Юрію Романишину, завідувачу відділу періодичних видань ЛНБ ім. В. Стефаника 
НАН України за сприяння у підготовці  передруку цих статей. 
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Миколаїв над Дністром…

Стільський град.
2017. Вип. 1. С. 183–185

МИКОЛАЇВ НАД ДНІСТРОМ І ОКОЛИЦЯ

В 1. і 2. числах органу Тов. “Плай” : “Туристика і краєзнавство” з 1925 р., що виходив 
як додаток до часопису “Новий Час”, згадано про Миколаїв і його околиці. Згадано тоді, 
що в Миколаєві, Надітичах та Розвадові бував у часі своїх мандрівок Яків Головацький, 
а печери в Ілові та в Стільську записані у книжці Б. Януша та провіднику д-ра Орловича.

Миколаїв і околиця варті особливої уваги не тільки туриста, але також історика, етно-
графа, ґеольоґа і знавця рідного мистецтва. Місто колись вільне, королівське, має цікаву 
історію і традиції. Ще до вибуху европейської війни переховувано в магістраті дуже цін-
ні документи, королівські привілеї, грамоти й т.п. Мало хто цікавився цими цінностями. 
Акти Городського Суду Давньої Річипосполитої Польської забрано з містечка ще перед 
війною й вони тепер або в архіві Бернардинів у Львові, або в однім із краківських архівів. 
Досі заховалася в магістраті частина старинних міських печатей. Усю решту забрали мо-
сковські війська у світову війну.

Сталося це припадком. Ще з часів московського походу на Угорщину в 1848 році 
остала в магістраті велика, дубова, солідно кована скриня-каса, прикрашена гербом і іні-
ціялами Катерини ІІ. Її вживали для переховування цінних документів. На цю скриню 
звернув увагу на початку світової війни, коли москалі зайняли Миколаїв, якийсь російсь-
кий офіцер, казав її забрати, – бо це, мовляв, колишній московський військовий маєток. 
Разом з нею забрано й багато цінних документів та вивезено до Росії.

Саме місто мало колись чотири церкви й чотири парохії. Дві церкви остали досі. Обі 
камяні, побудовані кількадесять літ тому. Положені вони одна на т.зв. Передмісті, а друга 
на Підліссі. На місці, де стояли дві другі (одна стояла на Заваллі), поставлено хрести.

Ходять цікаві перекази про початки Миколаєва й характер його людности. Кажуть, 
що там багато осілих монголів, інші кажуть, що це чиста українська людність; на всякий 
випадок процент жидів донедавна був дуже малий, бо їм було заборонено оселюватися 
в місті. Людність заховала досі дуже багато старих звичаїв і обичаїв, а по часті й ношу. 
При святочних нагодах можна тепер ще бачити в міщан давні убрання й шапки, подібні в 
дечому до мазепинок. Як воно й не дивно, а вірування й забобони живуть досі серед міс-
цевого міщанства, може, більше, ніж по селах. Міщани живуть із рільництва, а з ремесел 
займаються головно гончарством. Миколаївців звуть “копачами”, та не знати, чи ця назва 
пішла від гончарського ремесла (з копання глини), чи від чого іншого.

Колись Миколаїв був одною із головних стацій на великому поштовому шляху Львів – 
Будапешт. Особливо за австрійських часів. Ще й досі тут кілька великих будинків, м.ін. 
доми фундації Скарбка й Маґістрат, що були колись поштовими готелями.

Місто побудоване в кітловині, що її окружають піскові гори. Повно ярів, що деколи 
мають потічки, які спливають до Дністра. Трохи більша між ними – це річка Зубра, що 
перепливає із Тростянця попри Бродки на Устя. Природні умовини послужили ще австрій-
ськім військовим кругам для укріплення міста, заложення фортів і т.п., які мали зберегати 
міст на Дністрі. Форти остали й досі.

Ці піскові скелі мають іноді дуже дивні форми. Йдучи дорогою на північ до Волі Ве-
ликої, бачимо по східній стороні під горою ґрупу розкинених каменів. Один має вигляд 
людини, другий великого коша, а біля нього ґрупка дрібних кулистих каменів, немов гри-
би, що висипалися з коша. Народ розказує своєрідну легенду, як то колись  в неділю, в часі 
Богослуження, йшла до ліса дівчина по гриби. Назбирала повний кіш, а коли задзвонили 
церковні дзвони, вона скаменіла і скаменів кошик та розсипані гриби.

Ціла околиця багата в такі кам’яні формації, кам’яні пам’ятки, хрести. На схід від 
Миколаєва прегарна околиця, майже як у горах. Ліси тягнуться без перерви аж до заліз-
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ничного шляху Львів – Галич, дальше на схід із перервами на Бережанщину аж до Збру-
ча. У Стільську славні піскові печери, з т.зв. столами. Хто знає, якщо б дослідити, чи не 
найшлися б в цих околицях сталяктитові печери. Бо прикмети терену вказували би на це. 

В околиці повно старинних і новіших кам’яних хрестів. Проф. Петро Холодний, що 
перебував тут в роках 1923–24, цінив їх дуже; ствердив м. ін., що попадалися там часті 
зразки впливу вчасної візантики. Особливо дуже характеристичний один з таких хрестів; 
це хрест, що стоїть на роздоріжжі, при дорозі з Миколаєва до села Верині, яка йде горою. 
У часі світової війни гарматнє стрільно зірвало горішню частину хреста. Місцеве насе-
лення з великим пієтизмом ставиться до цих хрестів; пастушки поставили збиту частину 
на свому місці й дальше зберегають хрест. Біля хреста різні теренові западини. Населення 
розказує різні легенди, м. ін. одну про таку западину недалеко цього хреста. Ніби колись 
то якийсь селянин вийшов орати; задзвонили великодні дзвони й він запався в землю враз 
із волами. І тепер ще – кажуть – у Страсний тиждень і Великодні свята десь глухо гудуть 
там дзвони. Від хреста цього прегарний вид на дністрову долину. В далечині на південь і 
південний схід синіють Карпати. Порівнюють цей вид, як мініатюру із видом, що відкри-
вається з Канівської гори на Дніпро.

Зараз коло Миколаєва, як ідемо від костела на згадану вже веринську дорогу, стоїть 
ліворуч по східній стороні дороги пам’ятник у виді восьмигранного кам’яного стовпа з 
залізним хрестиком на півкулистому закінченні його і таким написом, виритим у камені: 
“Tu leżi Slavetni Adam Rucki z Powiatu Warszawskie(-go) stanu ”rycerskie(-go) Towarzise swe 
rozwadzając zabit jest dnia 26 May(-a) A. D. 1699.

Розказують, що подія мала місце при поєдинку. Пам’ятник цей стояв  на противній 
стороні дороги, на горбочку, на могилі. Ще перед війною розкопав цю могилу лісничий 
фундації ґрафа Скарбка на Приймі к. Миколаєва, якийсь француз, б. старшина австрійсь-
кої армії. В могилі знайдено гусарську збрую, оружжя а золотий годинник у формі кулі, 
такий, які виробляли колись у Норимберґії. Що з тими речами сталося, годі довідатися, 
мабуть, попали в якийсь польський музей. Народ оповив лєґендою факт розкопання цеї 
могили. Кажуть, що лісничого в деякий час потім спаралізувало, відняло йому мову, а це 
тому, що розкопував могилу.

В околиці мусить бути багато таких пам’яток. Наприклад, у селі Розвадові, де є заліз-
нична станція Миколаїв–Дороговиже, за залізничним мостом на правому березі Дністра 
є т. зв. “табор”. Видно ще й досі його плян по деревах, які ростуть, немов би саджені на 
укріпленнях табору. Посередині цього місця високий горб, немов звалища якоїсь будівлі, 
а на східній його частині похилий бік, немов засипані двері до льоху. Селяни розказують, 
що там мають бути якісь великі скарби.

В Дороговижі, що біля Миколаєва, знане заведення фундації ґрафа Скарбка, в якому 
учать усяких ремесел і огородництва. Це свого роду містечко, положене на полях поміж 
Дороговижем і Демнею. Дуже гарні городи, забудування; є електричне світло. Тепер там 
заряджує краєвий виділ. Колись були там ще, хоч у малій кількості, українські діти. Тра-
плялися між учителями заведення українці, як от пок. композитор Денис Січинський, що 
вчив музики і співу. На північ село Демня, знане так, як Розвадів і Дороговиже, з каміньо-
ломів. Місцеве населення живе з цих каміньоломів, окрім марної управи рілі, а є і місцеві 
майстри каменярі, що виробляють пам’ятники, хрести й доставляють по найдальших око-
лицях. Дехто опанував дуже добре техніку долота; багато демнян працювало в каменярів у 
Львові. Багато львівських будівель має різьби у камені, виконані демнянськими каменяря-
ми, м. ін. костел св. Єлизавети.

На схід від Миколаєва село Веринь. В ньому дуже старенька церковця з дзвіницею, 
що тямить добре козацькі часи. Побудована около 1620 р. В ній старі ікони і церковні речі. 
Проф. Холодний змалював її, а картину цю має Т-во “Дністер”. Коло церкви старезний 
дуб. Вісьмох мужів ледви обійме його пень, гилля повсихало й поламалося, верхів уже 
нема, але дуб щороку випускає нові галузки й зеленіє. Розказують, що під цим дубом 
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спочивав колись Богдан Хмельницький у часі свого походу. Там стояло – кажуть – його 
шатро. В часі постою У.С.С. у Верині підчас світової війни служили під цим дубом поле-
ву Службу Божу. Часто приїздять сюди студенти львівської політехніки, лісового виділу, 
щоби оглянути це дерево, якого вік іде під 1000 літ.

Дуже інтересне й живописне містечко Розділ. Там маємо до сьогодні архітектурне 
жидівське “ґетто”, якого не найдемо, мабуть, вже так легко в Галичині. Тут стрінемо статі 
старих правовірних жидів, немов відмальовані зі старих картин; скрізь повно старинних 
міщанських дімків, особливої, т. зв. старопольської архітектури, дерев’яних з різьблени-
ми ґанками й кам’яних із цікавими колонами. Є домики, що мають також риси україн-
ського стилю. Всюди огородчики. Будівельні парцелі вузенькі, як у всіх містах, що були 
укріплювані. Місцеве українське міщанство, що становить ледви половину нежидівської 
людности містечка, заховало досі багато старих звичаїв, що вказують на значну українсь-
ку міщанську культуру, заховало ще дещо старої ноші та обичаїв. Тут сильно розвинений 
шевський промисел. Існує давня корпорація шевців, що має свої привілеї, ще від польсь-
ких королів та перших, по прилученні до Австрії, цісарів. При ній існує окрема самостійна 
іспитова комісія, одна з кількох на цілу Галичину.

В Роздолі старинна українська церковця, що остає під консервацією. Її купив ґраф 
Лянцкоронський, місцевий дідич, великий знавець і любитель старовини; церковця захо-
вана в цілості й інтересна так своєю будовою, як теж іконами і знаряддями.

В місті гарна палата Лянцкоронських, перебудована у 80-тих роках минулого століття 
пок. проф. В. Левинським зі Львова. Гарний також у місті латинський монастир. В най-
ближчій околиці Роздолу, в лісах, сірчані купелі.

Для маляра тут стільки сюжетів, що ледви чи найдеться їх так багато в іншому гали-
цькому містечку.

На полудне залізнична станція Пісочна в селі цієї ж назви, знанім із постою там у 
світову війну У.С.С. Тут і їх пам’ятник. Над ставком, посередині села, з тризубом. Не тіль-
ки Пісочна але й Веринь, Розвадів та Рудники гостили в себе Січових Стрільців і досі їх 
згадують. Зараз на схід від Пісочної – Черниця, з недавно основаним Українським Госпо-
дарським Державним Ліцеєм. 

Села Миколаївщини і близьких повітів, що над Дністром, замітні дуже чистою народ-
ньою мовою і звичаями, що дуже близькі мові і звичаям Надніпрянщини. Очевидно, що 
в давнину ріки були першорядним комунікаційним засобом, а козацькі та й інші армії у 
своїх походах держалися звичайно рік. Звідси вплив козаччини на місцеву людність, серед 
якої осіли козаки, та на кольонії шведів, сасів, мадяр (напр., село Надітичі), татар і турків, 
навіть мазурів і чехів. Всі ті кольонії чужих народів засимілювалися. Тут велике поле для 
дослідів етноґрафам і фільольоґам. А для туристів терени дуже вигідні і приманливі. Ко-
мунікація добра залізницею й коловими шляхами.

З Миколаєва й найближчої околиці вийшло багато інтеліґенції й діячів галицької 
України. Огоновські (проф. літератури Др. Омелян, Устіяновичі (письменник і маляр, міс-
цеву парохіяльну церкву малював пок. Устіянович), Велички, Шухевичі й багато інших.

Р. Д-ий
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КНЯЖЕ-МИТРОПОЛИЧЕ СТІЛЬСЬКО В МИКОЛАЇВЩИНІ 
НАД ДНІСТРОМ

В попередньому зшитку “Нашої Батьківщини” розкрив п. Р. Д-ий принади Мико-
лаївщини, яка має багато даних зацікавити не тільки туристів, але й мистців та дослід-
ників. Може, не буде зайвим причинитися до збільшення зацікавлення Миколаївщиною 
розкриттям скупих відомостей про давнє минуле цих околиць. Припадком збережені й 
недавно розшукані письменні залишки старовини дадуть нам тим часом можність ки-
нути дрібні промінчики на бувальщину села Стільська, яке колись за української Гали-
цько-Волинської Княжої Держави було містечком… Тепер має Стільсько поверх 1700 
душ української національности при кількадесяти чужих, і більш як 250 жител; отже, 
це одно з більших сіл, віддалене 7 км від Миколаєва на схід. Вже певно в найдавніших 
часах ґеоґрафічні риси Стільська корисно вирізнювали цю місцевість у цілій околиці та 
присудили їй відограти не останню, хоча покищо нелегку до повного пізнання, ролю. 
Село з фільварком тягнеться сьогодні здовж дністрянської притоки Колодниці, у своїй 
північній часті розложилося у стіп високого до 70 м горба, який з лівого берега річки 
видовжується до сходу. Сьогодні, як певно і колись, горб покритий лісом, котрого в цих 
околицях ще досить. Нетрудно здогадуватися, що тут  на горбі, який панує над шир-
шою околицею, повинно було бути добре оборонне й укріплене місце проти ворожих 
нападів на ці сторони. Найдавніші письменні вістки про Миколаївщину, а втім і про 
Стільсько, за винятком села Дороговижа, знаного з акту з 1356 р., знані були дотепер з 
ХV–XVI століть, коли то, наприклад, урядові податкові реєстри польського короля щой-
но з 1515 р. записали, що Стільсько зі сусіднім Іловом було спалене до тла татарським 
наїздом. Потім воно відбудувалося й перейшло з  рук королів до польської шляхти, а 
сьогодні стільський фільварок опинився в фундації ґр. Скарбка. Одначе щасливий випа-
док дозволяє повернути в багато давніші часи існування Стільська, яке вже в початках 
ХІV століття було містечком. У ватиканськім архіві збереглися скупенькі й не надто ясні 
записки у грецькій мові, уложені в 1330–1331 рр. писцем московського митрополита 
Теоґноста, який приїздив у 1328 р. на Волинь до Володимира й перебував тут десь до 
1331 р. на те, щоби недопустити до виробу нового галицького митрополита по смерті 
попереднього, розтягнути над Галицько-Волинською Державою московську єпархію й 
політичні впливи, а при тім теж загарбати позмозі всей движимий маєток галицьких 
митрополитів, який навіть московський писар собі списав. Коротко мусимо з’ясувати 
щонайважливіше про грецькі записки на загальному історичному тлі, щоби ми могли 
найти, що дасться, про Стільсько. Хоча ці записки оголосили й ширше ними зайнялися 
з 1916 р. російські вчені Приселков і Фасмер, а дотепер польські – Пашкевич і Зайонч-
ковський, стрічаємо в них довільності й помилки в розумінні записок – очевидно, при 
деякій заслузі цих істориків, бо ж досі в українській науці не звернено уваги на зміст 
цих записок. Та всі згадані вчені поминули досі мовчанкою існування назви Стільська у 
старій рукописі, хоч справді існувало Стільсько на всіх українських і московських зем-
лях одиноке в сьогоднішній Миколаївщині над Дністром.

Від початків XIV століття відпирали українці енергійно та з успіхом зазіхання Мо-
сковщини з Татарщиною на підчинення галицько-волинської церкви, а через те й держави 
московським митрополитам і князям чи ханам. Галицька митрополія без митрополита, 
лише з єпископом Федором кріпко держалася проти московського митрополита, який саме 
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приїздив у злобних цілях на Волинь. Мав між іншим охоту загорнути всей движимий 
маєток по помершому галицькому митрополиті Гавриїлові (а не по литовському Теофілеві, 
як це прийняли задля неясности грецької записки чужі історики) та недопустити до вибору 
нового. Московський писець записав м. і. таке: „Владичка*) взяв із містечка Стольська” так 
звучала давня назва**) “30 гривень” (відносно багато в порівнянні з грошевими позиціями 
з інших рук і місцевостей). “Взяв князь Дмитро 29 коней. Цей сам Владичка держить” 
(у себе) “золотий хрест” (помершого галицького) “митрополита так само як” (згаданий 
князь) “Дмитро дальших 5 коней”. Не маємо тут місця до¬кладно виказати, що під “Кня-
зем Дмитром” треба розуміти не українсько-литовського князя Дмитра-Любарта Ґедими-
новича, який запанував у Галицько-Волинській Державі щойно від 1344–5 p., а вчасніше, 
особливо перед 1340 р. не мав ніякого уділу в ній, тільки й одиноко князя Дмитра Детька, 
який не був боярином, але членом української династії Романовичів і коротко правив дер-
жавою від 1340 р. За життя Болеслава Юрія II, що сильно поширював католицизм і чужі 
впливи в українській державі й тим уможливлював таки московські вмішування й зазіхан-
ня, Детько займав у державі перше місце по пануючім кня¬зеві. Знову ж під особою ближ-
че незнаного зі записок Владички можна буде найпевніше здогадуватися тільки якоїсь 
особи також дуже високо поставленої, правдоподібно духовного стану, мабуть – чи не 
галицького єпископа Федора, що був призначений на українського митрополита і згодом 
таки мимо акції Теоґноста став митрополитом. Бо, чи хто інший, головно світський мав 
би право й посмів би зберегати в себе церковно-митрополичу інсиґнію – золотий хрест – і 
відмовляти його видачі московському митрополитові, який – сам грек із походження – не 
без попертя тодішнього царгородського патріарха в таких цілях приїздив на Волинь. Оче-
видно, князь Дмитро Детько, Владичка (із здрібнілим іменням від “владика”) – галицький 
епископ Федір відмовилися передати захланному Теоґностові та його дворові маєток по-
мершого галицького митрополита – правну власність української церкви. Теоґност, яко-
му українці ударемнили пляни, повернувся в Московщину й більше в межі української 
держави “гостем” не посмів показатися, а українська самостійна митрополія змогла ще 
потривати.

Тепер щойно дасться сказати дещо про містечко Стільсько у княжій добі й хоч це 
будуть здогади, але правдоподібні. Переховані фраґменти грецьких записок мають таку 
вимову, що на доволі великому наддністрянському просторі (вийнявши, очевидячки, Га-
лич!) мало містечко Стільсько якесь непересічне значення, відогравало не яку-небудь 
ролю. Є підстави до здогадів, що Стільсько належало до маєтків української галицької 
митрополії й серед її дібр воно було без¬печним місцем, де можна було на час зберіга-
ти зібрані з поблизьких митрополичих сіл доходи та гроші. Отже, у Стільську, здаєть-
ся, мі-стився місцевий заряд над околичними митрополичими добрами. Така місцевість 
мусіла бути відповідно забезпечена перед ворожими нападами, тому над містечком 
Стільськом на високому горбі, мабуть, стояло городище з укріпленнями. Але, видко, пе-
ред москов-ським митрополитом і його духовним почотом таки краще було га¬лицькому 
владиці, а покищо єпископові, позабирати зі Стільська до Галича чи деїнде українське 
митрополиче добро і взагалі все зберегти при собі, усувати зперед Теоґностових очей 
грошеву покусу, бо ж годі було в нутрі української держави боронити українцям свого 
добра перед церковними достойниками оружжям. Що й ми не думали б про записку про 
Стільсько, лишиться певною річчю визначніше становище містечка Стільська в його 
околиці у княжій добі. І тут ще може буде вдячне поле для історично-археольоґічних 
розслідів.

*   “ó Вλαδίοηίϰας ”
** “τò Χοίον  Στóλσϰον”
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