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РОЗВІДКИ НА ЖИТОМИРЩИНІ

Східно-Волинська експедиція ІА 
НАН України продовжувала прове
дення розвідок за програмою «Зводу 
пам'яток історії та культури України по 
Житомирській області». Польові експе
диційні дослідження здійснювалися на 
виконання договору з Обласною редак
цією з підготовки тому «Зводу пам'яток 
історії та культури» впродовж серпня - 
листопада 2014 р.

Цьогорічні дослідження були зосе
реджені у трьох основних регіонах: 1) у 
басейні верхньої та середньої течії р. Те
терів та його допливів у межах Корости- 
шівського, Житомирського, Черняхів- 
ського, Чуднівського й частково Рома- 
нівського районів; 2) у басейні верхньої 
та середньої течії р. Жерев у межах Лу- 
гинського й Олевського районів; 3) на 
південь і південний схід від Словечан- 
сько-Овруцького кряжу, у межиріччі 
правих допливів р. Ужа -  рр. Норині, 
Вільшанки, Жерева й Шестеня на тери
торії Овруцького і Коростенського ра
йонів.

У басейні верхньої та середньої те
чії р. Тетерів цільовими і маршрутними 
розвідками обстежено кілька мікрорегі- 
онів: правобережжя р. Тетерів у регіоні 
сс. Дриглів -  Кихті -  Карвинівка; ліво
бережжя р. Тетерів у регіоні сс. Коло- 
дязьки -  Стрижівка, територій на північ

від м. Коростишів та в околицях сс. Ко- 
зіївка -  Високий Камінь -  Городське; 
верхів'я р. Свинолужки (лівого допливу 
р. Тетерів) у мікрорегіоні сс. Троковичі - 
Некраші -  Городище -  Студениця; меж
иріччя р. Мики (лівого допливу р. Тете
рів) й р. Очеретянки (правого допливу 
р. Тростяниця -  Ірша) в мікрорегіоні 
смт. Черняхів -  сс. В. Горбаша -  Високе.

Всього у цьому регіоні обстежено 29 
різночасових археологічних пам'яток. 
Серед них варто відзначити: Житомир
ську стоянку доби середнього палеолі
ту та декілька синхронних їй пам'яток 
в околицях с. Городище; пам'ятки піз
нього (городського) етапу трипільської 
культури поблизу сс. Кихті, Карвинівка, 
Дриглів, Корчак та Городське; нові по
селення пізньоримської доби (черняхів- 
сько-вельбарських) поблизу смт. Черня
хів, на північній околиці м. Коростише- 
ва та біля с. Високий Камінь; комплекси 
пам'яток давньоруського часу с. Город
ське (літописний Гродеськ), городище 
поблизу с. Городище та неукріплені се
лища біля с. Некраші та Стрижівка. Та
кож обстежено декілька пам'яток доби 
мезоліту -  неоліту та пізньої бронзи - 
раннього залізного віку. Спеціальну 
увагу було приділено розвідкам в околи
цях сс. Корчак -  Перлівка -  Тетерівка з 
метою чіткої локалізації й моніторингу



сучасного стану збереженості пам'яток 
празько-корчацької культури, виявле
них і досліджених І.П. Русановою в 50-х - 
70-х рр. XX ст.

У межах Лугинського й Олевсько- 
го районів розвідки проводилися у 
верхів'ях р. Жерев в околицях сс. Білоко- 
ровичі й Запілля, у мікрорегіоні сс. Чер
вона Волока -  Бобричі -  Степанівка та 
навколо смт. Лугини. Обстежені узбе
режжя допливів Жерева: обидва береги 
р. Конівка (Глухова) та її дрібних приток 
в околицях сс. Теснівка -  Красностав - 
Станційне -  Глухова; побережжя р. Жу- 
ковка на північ від с. Повч та р. Могца- 
ниця в околицях нині відселеного одно
йменного села.

Загалом у даному регіоні дослідже
но 12 пам'яток, переважно доби мезо
літу -  неоліту та давньоруського часу. 
З них хотілось би відмітити перше по
селення давньоруського часу на березі 
р. Жерев поблизу с. Бобричі та групу 
поселень давньоруського часу в басейні 
р. Конівка. У регіоні с. Теснівка зафіксо
ване поселення (частково розчищено за
лишки заповнення об'єкту, знищеного 
кар'єром) зі специфічною ліпною кера
мікою з дуже грубою поверхнею та круп
ними зернівками жорстви на поверхні. 
Нечисленні наявні профільовані верхні 
частини посудин, характер тіста, обпалу 
та прийоми формовки ліпних посудин 
поки що не дозволяють дати точне куль
турно-хронологічне визначення даного 
комплексу. Принаймні, він відноситься 
до слов'янської доби І тис н.е. Не виклю
чено, що виявлені старожитності можуть 
бути пов'язані зі специфічними варіан
тами розвитку зарубинецької культур
ної традиції, або, знову ж таки, можливо 
мають відношення до специфічних пів
нічних різновидів слов'янських культур 
рубежу III—IV чвертей І тис. н.е.

У цьому сезоні експедиція поверну
лася до пошуків поверхневих виходів сі
ро-зеленого серицито-хлоритового слан
цю в околицях с. Білокоровичі. Нами 
було підтверджено і просторово чітко 
зафіксовано наявність місць таких по
верхневих виходів різновидів цієї сиро
вини, відомих за спеціально вивченими 
нами раніше архівними геологічними 
документами. У цьому мікрорегіоні у

подальшому нами планується детальна 
археологічна розвідка.

На півночі області у межах Коростен- 
ського й Овруцького районів обстежені: 
витоки р. Вільшанки в околицях сс. Бон- 
дарівка -  Базарівка -  Гошів; ліві безіменні 
допливи р. Норинь в околицях сс. Радни
ці -  Підруддя -  В. Чернігівка; узбережжя 
рр. Норині й Вільшанки в мікрорегіоні 
Мала Фосня -  Малі Мошки -  Яцковичі -  
Колосівка -  Камінь; верхів'я рр. Стручок 
й Підлуга біля сс. Невгодів й Ліплянщи- 
ни; лівий берег р. Жерев у межах с. Ігнат- 
піль; обидва береги нижньої течії р. Шес- 
тень на схід від с. Васьковичі. У результаті 
виявлено й досліджено 11 пам'яток, пере
важно давньоруського часу.

Таким чином, всього, протягом по
льового сезону на території дев'яти ад
міністративних районів області виявле
но й обстежено 52 археологічні пам'ятки 
(укріплені й неукріплені поселення, сто
янки, курганні могильники). З них ново- 
виявлених -  36, повторно обстежених з 
метою уточнення інформації про розмі
ри, прив'язки, склад комплексів та моні
торингу стану збереженості -16.

Щорічно констатуючи зростан
ня масштабів нищення археологічних 
пам'яток мародерами-грабіжниками ми 
відзначаємо, що культурний шар на пло
щі більшості обстежених у цьому році 
пам'яток, у тому числі -  й нововідкри
тих, вже зруйновано численними систе
матичними ямами. На деяких пам'ятках 
нами зафіксовані масштабні за сукуп
ною площею, не засипані «розкопи» із 
залишками розграбованих і понівечених 
археологічних об'єктів та розкидани
ми навколо артефактами. Спілкування 
з місцевим населенням і зацікавленими 
представниками громадськості дозво
ляє аргументовано передбачати актив
ну участь у мародерському нищенні 
об'єктів історико-культурного надбання 
представників адміністрацій різного рів
ня та правоохоронних структур, забез
печених людей, які такою ціною органі
зовують своє культурне дозвілля.

Іншим чинником масового нищення 
пам'яток археології є неконтрольована 
забудова прирічкових зон. Так, напри
клад, лівий берег р. Тетерів від с. Тете- 
рівки і майже до с. Дениші перетворено
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на великий будівельний майданчик із 
масштабними неконтрольованими зе
мельними роботами не погодженими 
з охоронними органами, що фактично 
нищить комплекс унікальних епонімних 
пам'яток празько-корчацької культури.

Успішне проведення робіт нашої 
експедицією було б неможливим без ді

євої організаційної підтримки керівни
ка науково-редакційної групи «Зводу 
пам'яток історії та культури України по 
Житомирській області» В.К. Безносюка, 
вчителя-краєзнавця с. Липники Луган
ського району М.О. Хоптинця, голови 
Зарічанської сільради Овруцького райо
ну Т.М. Комарової.

А.В. Петраускас, М.В. Хададова 

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ у  м. ОЛЕВСЬКу В 2013 р.

Археологічні дослідження на тери
торії Олевського району проводяться 
вже понад сторіччя. Найпершими архе
ологічними розкопками Я.В. Яроцького 
вивчалися курганні насипи на території 
міста та в басейні р. уборть.

У 70-ті рр. XX ст. видатний дослід
ник давньоруських укріплених посе
лень М.П. Кучера проводив розвідкові 
обстеження городища в урочищі Бабина 
Гора, визначив наявність і ступінь збере
женості складових пам'ятки: валів, рову 
та в'їзду. Окремо дослідник відзначив 
неглибоку западину у західній части
ні городища, яка на його думку, могла 
бути співвіднесена із гідротехнічною 
спорудою, що забезпечувала оборонців 
городища водою та була необхідною 
складовою системи безпеки.

У польовому сезоні 2013 р. було роз
почато вивчення залишків гідротехніч
ної споруди на майданчику городища.

Розкоп площею 100 м2 було закладено 
у західній частині майданчика городи-
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Рис. 2. План 

городища в 
ур. Бабина Гора 

та місце западини 
від колодязя.

Рис. 2. Фото 
заповнення колодязя 

на глибині 3,15 м.
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