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Михайло РОЖКО

НеопубліковаНі матеріали археологічНих 
досліджеННь тустаНі 1989 року1

археологічні дослідження тустані 1989 р. були спрямовані на 
вивчення системи укріплень та забудови східних околиць 

каменя, завершення досліджень криниці та перевірку інформації 
про наявність функціонування ставу у південній частині городища 
(розкоп в-4; рис. 1).

археологічНі досліджеННя криНиці (розкоп 4)
криниця тустані знаходиться в західній частині основи скельної 

групи камінь. майданчик, на якому розміщена криниця, зі східного 
боку обмежений скельним виступом, із західного – крутим схилом, 
в основі якого проходить сучасна ґрунтова дорога. перепад висоти 
між рівнем дороги та верхньою частиною криниці становить 23 м. 
перепад висоти між криницею та рівнем дитинця тустані становить 
24 м. саме над шахтою криниці знаходиться т. зв. внутрішній 
дворик – природна розщелина між двома виступами скелі. у його 
межах виявлено значну кількість видовбаних пазів, які вказують 
на характер дерев’яної забудови дворика. очевидно, будівничі, 
вибираючи місце для криниці, планували забезпечити подання води 
з неї безпосередньо до внутрішнього дворика. підтвердженням цієї 
думки може бути видовбана півшахта, яка фактично є продовженням 
криниці (близько 6 м висотою).

археологічні дослідження криниці розпочалися 1979 р. тоді основні 
зусилля були спрямовані на вивчення ділянки, що прилягає до об’єкта, 
та напрацювання методики дослідження самої шахти. у цьому сезоні 
було досліджено близько 4 м заповнення криниці. продовжилися 
1  результати археологічних досліджень тустані 1989 р. досі не були введені в науковий 
обіг, тому вважаємо за доцільне подати їх у цьому збірнику. за матеріалами польового 
щоденника, креслень, фотографій та інвентарного списку знахідок публікацію підго-
тував р. миська.

дослідження криниці 1984 р. цього року було простежено заповнення 
шахти до глибини 18,20 м. 1988 року дослідження криниці 
завершилися на глибині 30,05 м. за прогнозованими даними, 
здійсненими на основі геодезичного вимірювання рівня дзеркала 
води поблизу каменя, дно криниці знаходилося на глибині 35 м, 
тобто близько 5 м від рівня завершення досліджень 1988 р. проте 
після вибору заповнення на глибині 30,40 м натрапили на суцільний 
скельний масив. дно криниці виявилося нерівним та неакуратно 
видовбаним, що різко відрізняло його від стінок шахти криниці 

Рис. 1. Схема розміщення розкопів

Фортеця : збірник заповідника “тустань” : 
на пошану михайла рожка.
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та цистерни, розміщеної на 
території дитинця, які акуратно 
тесані по всій довжині. з 
огляду на зазначені фактори 
складається враження, що 
криниця так і не була докопаною 
до рівня водоносних шарів. хоча 
на сучасному етапі досліджень не 
можна заперечувати можливість 
опускання рівня води та внаслідок 
цього висушування криниці. для 
остаточного вирішення питання 
можливості функціонування 
криниці необхідні додаткові 
геологічні дослідження.

даючи загальну харак-
теристику криниці, слід за-
значити, що вона являє собою 
вертикальну шахту, вирубану в 
суцільній скельній піщаниковій 
породі. у плані має еліпсоподібну 
форму, витягнуту по лінії північ-
південь. На різних глибинах її 
діаметр постійно змінювався 
(рис. 2). Найбільшого розміру 
він досягнув на глибині 28,80 м 
(2,14×2,07 м). Найменший ді-
аметр шахти зафіксовано на 
глибині 26 м (1,88×1,66 м). На 
глибині 30 м профіль шахти 
переходить у коло діаметром 
2,10 м. На глибині 28,67 м у 
північно-західному боці стіни 
криниці виявлено невеличку нішу 
висотою 0,72 м (її призначення 
невідоме).

заповнення криниці неод-
норідне. На глибині 4–8 м залягав 
супісок жовтого відтінку. за 
виявленими у ньому знахідками 
можна твердити, що цей шар 
поступово накопичувався від 
кінця хіх ст. до 1979 р. (часу 
його дослідження). На глибині 
8–10,40 м заповнення криниці 

становив мішаний ґрунт з незначною домішкою каміння. кількість 
знахідок незначна (15 фрагментів кераміки та 2 цвяхи). Наступні 
1,5 м заповнення криниці складалося з ґрунту, активно перемішаного 
з кістками різного походження, та різновеликого каміння. тут 
виявлено 17 фрагментів кераміки та 1 цвях.

до глибини 15 м (товщиною 2,70 м) в заповненні зростає кількість 
каміння. тут виявлено 58 фрагментів кераміки та 1 фрагмент 
металевого виробу. далі, на товщину понад 3 м (до глибини 18,75 м) 
криниця була заповнена камінням з незначною домішкою ґрунту, між 
яким виявлено 77 фрагментів кераміки та 15 фрагментів металевих 
виробів.

На глибині 19,55–20,50 м зафіксовано перше скупчення 
фрагментів деревини. вони були різними за своїм призначенням та 
мали різний ступінь збереженості. виділялися дерев’яні конструкції 
прямокутної форми з чіткими слідами врубок та бічними отворами 
для тиблів (діаметром 3 см). Їхня довжина досягала 1,4–1,95 м. окрім 
деревини, у цьому проміжку було виявлено 36 фр. кераміки та 12 фр. 
металевих виробів, серед яких виділяється фрагмент кінської збруї.

На глибині 20,50 м змінився характер заповнення, його основа 
сформована з піску, що має зелений відтінок. він залягав до глибини 
21,30 м. у цьому шарі виявлено 104 фр. кераміки, переважно кахлі 
(84 фр.), та 10 металевих виробів, з них 6 цвяхів. Нижче, до глибини 
22,30 м залягав темно-сірий пісок. тут виявлено 125 фр. кераміки та 
6 фр. металевих виробів (4 цвяхи).

На глибині 22,30–24,70 м прошарки світлого та темного піску 
чергуються між собою. На цьому проміжку виявлено 195 фр. 
кераміки, по 7 фрагментів виробів зі шкіри та металу, 2 фрагменти 
цегли-пальчатки. На глибині 22,70–23,40 м спостерігалося скупчення 
деревини (понад 100 фрагментів).

На глибині 24,70–26,05 м залягає шар темно-сірого суглинку 
фактично без знахідок. суглинок однорідний, що може вказувати 
на його одночасне заповнення. він мав запах сірководню. Нижче 
від нього до самого дна (30,40 м) знову залягав темно-сірий пісок. 
проте до глибини 27,40 м (1,40 м) кількість знахідок незначна 
(38 фр. кераміки та 4 фр. кістки). Натомість в останніх трьох метрах 
заповнення шахти виявлено 918 фр. кераміки, 344 фр. деревини, 
115 фр. шкіряних виробів, 9 фр. металевих виробів. від глибини 29 м 
зросла вологість ґрунту, в ямках, що утворювалися під час розчистки, 
збиралися калюжки. проте подальше розчищення заповнення 
показало, що підтоку води із-зовні не було.

описана характеристика стратиграфії заповнення шахти може 
вказувати, що нижні три метри заповнення із значним вмістом 
артефактів утворилися за відносно короткий проміжок часу 
внаслідок руйнування або перебудови фортеці. Наступні шари сірого 
піску (близько 1,40 м), та особливо темно-сірого суглинку (1,35 м), з 

Рис. 2. План та схематичний переріз 
заповнення криниці. 1 – супісок жовтого 

відтінку; 2 – суміш жовтого та сірого 
супіску з вкрапленнями битого каменю-

пісковику; 3 – суміш коричневого та 
зеленкуватого супісків з домішками 

рваного каменю; 4 – супісок коричневого 
відтінку з деревним тліном і камінням-
щебенем; 5 – завал каменю та супіску 
зеленкаво-жовтого відтінку; 6 – пісок 
зеленкавого відтінку; 7 – темно-сірий 

супісок; 8 – суміш темного та світлого 
супіску; 9 – темно-сірий суглинок; 
10 – скупчення уламків дерев’яних 

конструкцій впереміш із супіском сіро-
коричневого відтінку
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мінімальною кількістю артефактів були цільово засипані в шахту. 
очевидно, у такий спосіб намагалися заблокувати потрапляння 
вологи з нижніх шарів для уможливлення подальшого використання 
шахти для господарчих потреб. проте слід зазначити, що сліди такого 
використання археологічно не зафіксовані.

керамічний матеріал, виявлений у нижньому шарі заповнення 
(27,40-30,40 м), поділяється на фрагменти кахель, більшість яких 
мали з лицьового боку зелену поливу, та фрагменти посудин. останні 
досить різноманітні за технікою виконання, формою, структурою 
тіста, характером випалу. поряд із тонкостінними горщиками, 
виготовленими з відмуленої глини на швидкоротаційному 
гончарному колі із добрим випалом, зустрічаються товстостінні 
підправлені на ручному колі посудини із різношаровим випалом та з 
домішками грубозернистого піску та жорстви керамічного тіста. за 
типологічними ознаками керамічний матеріал можна датувати хіі 
– початком хVіі ст. таким чином, заповнення криниці та можливе 
припинення її функціонування за керамічним матеріалом припадає 
на кін. хVі – поч. хVіі ст.

розкоп в–4 
розкоп було закладено 1984 р. з південного боку городища (рис. 1). 

траншея (30 м) починалася з рівня долини ур. стави, перетнувши 
вал та рів першої лінії оборони, піднімалася на терасу. у південній 
частині розкопу (став) під тонким шаром гумусу зафіксовано 
відклади намулу, піску, супіску. На межі кв. 3–4 виявлено темно-
сірий гумус із домішками деревного вугілля шириною 2 м. цей шар 
залягав безпосередньо на материку. тут зафіксовано й шар каміння, 
характерного для річищ гірських потоків. у кв. 4–5 виявлено шар 
каміння, який може бути інтерпретований як додаткові укріплення 
валу від розмиву водою ставу.2

основною метою досліджень 1989 р. було перевірити інформацію 
про наявність ставу, виявити конструктивні особливості його 
спорудження та хронологію існування.

розкоп було закладено перпендикулярно до траншеї 1984 р. у 
плані він мав г-подібну форму. траншея (11×2 м), видовжена по лінії 
схід-захід у межах квадратів і’кл-4-5, перетинала старий розкоп. у 
східній частині до неї зроблено прирізку на південь (5,4×1 м).

у результаті досліджень було встановлено, що у давні часи рельєф 
поступово спадав від валу до ставу. безпосередньо берег ставу був 
вимощений камінням-пісковиком середньої величини (0,10-0,30 м). 
камінь викладено безсистемно. Ширина похилої частини вимостки 
– близько 1,60 м (кв. л/м-8) при перепаді висоти 0,50 м. дно ставу 
також викладене таким самим каменем. рельєф дна спокійний, 
поступово спадає до середини. похила вимостка берегу відхиляється 

2  рожко м. Ф. тустань… – с. 119.

від смуги валу на південь і йде, очевидно, на завершення водойми. 
по лінії 8 (східна бровка) відстань уже становить 3 м.

поверх дна ставу залягає шар намуленого темно-сірого супіску 
(0,15-0,20 м) зі значною домішкою вугілля (рис. 3). Над ним залягають 
світло сірі, зеленкуваті та світло-жовті шари супіску. товщина їх не 
більше як 0,30 м. характер залягання – горизонтальний. очевидно, 
замулення відбувалося декількома етапами, які супроводжувалися 
сильними розливами потоку.

На рівні попередньої траншеї (1984) вимостка каменем узбережжя 
ставу піднімається локально вище на 0,80 м. площа її становить 2×4 м 
у плані. довшою стороною вона співвіднесена з валом. поверхня 
теж повторює вал, але нижчий. очевидно, це не випадковий завал 
каміння, можливо, тут існував причал для човнів або було спеціальне 
місце для зручного підходу до води. слідів якихось споруд тут не 
спостерігалося.

знахідок у розкопі виявлено обмаль. у підквадраті м-7’ на глибині 
0,9-1,00 м виявлено фрагмент цегли-пальчатки, що вказує на пізній 
час замулення ставу. На глибині 0,60-0,80 м виявлено п’ять невеличких 
фрагментів кераміки, один з яких походив від кахлі. у верхніх шарах 
було виявлено два фрагменти металевих виробів, шість фрагментів 
керамічних посудин та шість фрагментів перепеченої глини.

розкоп 9
основним завданням розкопу 9 було продовжити дослідження 

1988 р. він розміщений зі східного боку каменя на стрімкому схилі. 
північно-західний бік розкопу безпосередньо підходив до краю 
хвіртки. західна вісь квадратів була проведена на віддалі 0,20-0,70 м 
від скельного масиву каменя. розкоп 1988 р. охопив 20 квадратів 
(2×2 м). у напрямку з південного сходу на північний захід розбито 
п’ять кв. – гдежкл, із заходу на схід чотири – 1–5.

Рис. 3. Стратиграфія розкопу В-4. 1 – дерновий шар; 2 – гумус; 3 – світло-
жовтий алювіальний супісок; 4 – зеленкуватий супісок з домішкою горілої 

глини та вугілля; 5 – синюватий намулений суглинок; 6 – жовтий супісок; 7 
– зеленкавий супісок; 8 – гумус із домішкою горілої глини та вугілля; 9 – темно-

сірий супісок з домішкою горілої глини та вугілля; 10 – умбральний супісок;  
11 – материковий жовтий суглинок
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у 1989 р. розкоп був 
продовжений у південно-
східному (а’абвг) та у 
північно-західному напрямі 
(клмН). у цьому напрямі 
розкоп було доведено до 
меж досліджуваної ділянки 
1982 р.

у північній частині роз-
копу (кв. к-1, л-1, к-0) було 
зафіксовано розвал каміння, 
який залягає під дерновим 
шаром. розвал утворився 
внаслідок руйнування обо-
ронних стін (кашиць) і 
розсунувся по схилі в такому 
порядку: нижня частина 
утворена великим камінням 
(в основному пісковиком), 
верхня частина містить 
дрібніше каміння, під яким 
знаходиться велике. На 
глибині 0,30 м завал каміння 
поширюється в центральну 
частину розкопу (кв. к-2/3). у 
завалі каміння виявлено грубу 
кераміку, товщина стінок якої 
доходить до 10 мм. поверх 
завалу зустрічається пізня 
тонкостінна чорна кераміка. у 
кв. к-1 знайдено наконечник 

арбалетної стріли. весь описаний матеріал почався з глибини 0,15 м 
до 0,30 м. між камінням також було виявлено кілька пластин від 
панциря. схожі пластини та кераміка дослідив с. пивоваров на 
городищі зелена липа і датував їх хVі ст.3.

у південній частині розкопу 9 також зафіксовано розвал каміння, 
що починається під скелею, розповсюджується нерівномірно вниз, 
залишаючи при цьому вільні площини скелі. Найбільше скупчення 
каміння простежується навпроти хвіртки, продовжуючи її напрям 
(рис. 4). у нижніх квадратах (а-3, а-4, м-4) спостерігається вихід 
скельної породи під поверхню дерну. характер кам’яного завалу 
хаотичний. очевидно, так залягав камінь, скинений згори. материк, 
на якому знаходиться каміння, являє собою вихід скельної породи – 
3    пивоваров с. в. археологічні матеріали хіV ст. з пам’яток межиріччя верхньо-
го пруту та середнього дністра // Anuarus complexului muzeal Bucovina. – Suceava, 
2007. – T. 31/32/33. – рис. 5: 1-11; 10:12,13; 14; 15.

пісковику, яка легко зрізається лопатою. знахідки трапляються рідко, 
переважно у завалі каміння. заповнення землі, що знаходиться між 
камінням, має вкраплення вугілля.

у межах траншеї аб-1/4 культурний шар поступово звужувався 
від 0,90 м у верхній частині (біля каменя) до 0,30–0,40 м у нижній 
частині. скельна основа помірно спадає майже паралельно з денною 
поверхнею. На межі квадратів 3–4 перпендикулярно до напрямку 
траншеї спостерігався уступ на 0,50 м висотою зі скелі. слідів 
антропогенного впливу на скельну основу не виявлено.

у межах розкопу 9 також було закладено розвідкову траншею на 
північному схилі перед воротами, зорієнтовану паралельно до малого 
крила (14×2 м). вона отримала буквено-цифрову нумерацію бв-1-8. у 
верхній частині траншеї на глибині 0,60-0,90 м спостерігається завал 
середнього за розміром каміння. у кв. б-3 залягає великий уламок 
скелі. у нижній частині траншеї каміння значно менше.

основу стратиграфічної колонки (рис. 5) становлять світло-
коричневий (0,15-0,40 м) та жовтий (0,20-0,60 м) супіски. вище 
від них залягає гумусований шар (0,10-0,40 м). у кв. б-1/4 поверх 
гумусованого залягає мішаний (гумус, жовтий та коричневий супіски) 
шар, насичений дрібним камінням.

основна кількість знахідок сконцентрована в середній частині 
траншеї на глибині 0,60-1,00 м. у своїй масі це фрагменти керамічного 
посуду, кахель, обмазки. виявлено також два фрагменти шлаку. 
слідів від споруд у межах траншеї не виявлено.

розкоп 13
розкоп було закладено впоперек валів, що проходять зі східного 

боку каменя. він складався із двох траншей. перша, довжиною 70 м 
та шириною 1 м, починалася від великого крила та пролягала на 
схід, у поперек перетинаючи сім ліній валів.

          Рис. 5. Стратиграфія розкопу 9 (північна траншея).  
1 – дерновий шар; 2 – мішаний шар ґрунту (з відвалу попередніх років);  
  3 – коричневий супісок; 4 – суміш гумусу з жовтим піском і дрібним камінням;  
          5 – гумус; 6 – зеленкуватий супісок; 7 – жовтий супісок
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квадрати траншеї і позначені цифрами у напрямку із заходу 
на схід (від великого крила до валів) через два метри. у кв. 0-
1 спостерігається яма до скельної основи, заповнена однорідним 
темносірим супіском із вмістом деревного вугілля і дрібного каміння. 
На глибині 0,50-0,70 м виявлено фрагменти кераміки, зокрема 
один від кахлі, та залізний цвях. яма простежується на обох стінках 
траншеї (можливо оборонний рів або водовідвід).

у кв. 5-7 культурний шар у вигляді темно-сірого супіску залягає 
рівномірно по схилу товщиною 0,35 м. Його підстеляє перехідний 
світло-сірий супісок, який лежить оранжевому материковому 
супіску. Нижня межа культурного шару рівномірна, а перехідний 
сірий супісок місцями врізається у материк, але змішання це має 
природний характер.

у кв. 8-15 культурний шар набирає дещо іншого відтінку. супісок 
стає темнішого, умбрального забарвлення. потужність його незначна 
– 0,25-0,40 м. Нижня межа в цілому рівномірна, без видимих врізок. у 
шарі йшов матеріал княжого часу. культурний шар підстеляє світло-
жовтий супісок, який у верхній частині траншеї знаходився під шаром 
оранжевого та світло-сірого супіску. отже, у своєму первозданному 
вигляді камінь зі сходу був оточений світлими пісками.

На середині кв. 15 траншея переривається та продовжується у 
тому ж напрямі з відступом 2 м догори (тобто на північ).

у кв. 15’ стратиграфічна картина не змінюється, за винятком 
потовщення культурного шару до 0,45 м. знахідки винятково 
княжого періоду: кераміка, обмазка, включення деревного вугілля. 
інтенсивність знахідок мала, що, очевидно, зумовлено відсутністю 
активного життя у зв’язку зі значним нахилом рельєфу. рельєф тут 
має подвійний нахил: із заходу на схід, а також із півночі на південь. 
завдяки цьому діяльність людини тут була різко обмежена.

після 15 кв. рельєф дещо вирівнюється у напрямку схід-захід 
та має нахил лише у напрямку північ-південь. культурний шар 
тут незначної товщини – 0,30–0,40 м. під шаром сіро-коричневого 
гумусу залягає суглинковий шар, який переходить у материк. з 21 кв. 
траншея перерізає чотириметровий рів, який доходить до кв. 23. 
Його утворення пов’язано з вибором глини з рельєфу. з 23 кв. рельєф 
дещо підвищується.

у перерізі траншеї добре простежується явне пониження ґрунту 
до глибини 0,30-0,65 м. воно визначається значно темнішим шаром 
сіро-коричневого гумусу. таке поглиблення є наслідком вибирання 
материкової основи. залягання цього шару викликане можливим 
сповзанням ґрунту зі схилу валу. можливо також, що тут стояла 
дерев’яна конструкція оборонної стіни. поряд із платформою добре 
простежується велика материкова основа, підсипана тут дрібним 
камінням, і добре передає характер підсипки валу. верхня частина 
– це культурний шар. Ширина валу – до 3 м, висота – до 1 м.

профіль валу круто обривається схилом на зовнішню сторону, 
переходячи в рів. він має ширину близько 4 м. Його зовнішній схил 
представлений шарами засипки, яка йде по схилу і закінчується 
невеликим валом. причиною такої підсипки може бути пізніше 
нівелювання гребеня валу. як уже згадувалося, після кв. 27 (гребінь 
валу) знову йде рів шириною до 4 м (між гребенями). з огляду на його 
невеликі розміри це може бути лише дія води, оскільки подальшої 
підсипки не простежується. у продовж наступних п’яти квадратів 
рельєф відносно рівний, хоч має деякі поглиблення.

у кв. 32 на глибині 0,70 м похило залягає скельна порода (знизу 
вверх). з кв. 34 знову починається спуск у рів. тут скельна порода 
підчищена і залишена у вигляді великих сходинок. за стратиграфією 
важко зорієнтуватися, як виглядало поглиблення рову, проте тут він 
має понад 4 м і також скельну породу.

дно рову засипане дрібним камінням, перемішаним з глиною. 
скельна порода піднімається догори та після невеликого перепаду 
переходить у підвищення. за своїми контурами воно відповідає 
профілю валу. Його внутрішній схил покритий великими брилами, 
очевидно природного походження. проте із зовнішньої сторони 
розвал каміння тут дещо вільніший. це дає підставу вважати, що 
це може бути спеціальна вимостка схилу валу. вимостка зроблена 
з великих кам’яних брил. загальне враження, що цей схил, маючи 
природні виходи скелі, був доповнений насипним ґрунтом, унаслідок 
чого отримали профіль валу. це останній зовнішній вал біля східної 
частини каменя4.

траншею іі закладено впоперек валів, таким чином, що її західний 
край вийшов на в’їздну дорогу до городища. вона проходить майже 
на гребені валів, на рівнішому рельєфі.

західна сторона траншеї перетинає колишню дорогу на камінь. 
стратиграфія, на жаль, не вказує на конкретне місце дороги, за 
винятком одного заглиблення (0,30 м), заповненого мішаним ґрунтом, 
яке, можливо, залишилося від старої дороги. однак немає другого 
відповідного заглиблення. окрім того на глибині вже 0,10-0,15 м 
залягає великий рваний камінь, який підстеляється материковим 
суглинком та супіском. ці фактори підводять до думки, що і тут, на 
віддалі близько 100 м від воріт дорога могла бути вистелена колодами, 
які розміщувалися поверх каміння та не залишили по собі слідів. На 
нашу думку, варто було б простежити це на більшій площі.

від умовної дороги на схід ще 8 м йде горизонтальна денна 
поверхня. культурний шар до 0,25 м представлений зеленкувато-
4    під час досліджень 2007 р р. миська здійснив переріз означених ліній валів та ровів 
дещо вище по схилу від розкопу 1989 р. в результаті було встановлено, що ці вало-
подібні насипи утворилися природним шляхом у доісторичну добу (миська р. дослід-
ження наскельного міста-фортеці тустань в 2007 р. // дкз. – дрогобич: коло, 2008. 
– вип. 11/12. – с. 32-33.). Наявність культурного шару княжої доби в межах розко-
пу 13 вказує на їх прилаштування для оборонних потреб в означений період.
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коричневим супіском із домішками деревного вугілля та спеченої 
глини без конкретних знахідок у місці траншеї. далі, впродовж 
близько 3 м простежується спад рельєфу до 1 м.

протягом наступних 4 м на рівні 0,10-0,20 м залягає майже 
горизонтально скельна порода. у середній частині вона наче б то 
піддовбана, і це місце відповідає рову, який простежується нижче.

далі на схід скельна порода обривається на 0,20-0,30 м, і на 
поверхні утворюється незначний ровик шириною 2 м і глибиною 
0,50 м.

після цього починається вже правдивий вал, висота підсипки 
якого 0,50-0,60 м, а відносно рову ззовні – 1,50 м. в основі валу 
підрубана похила складка зеленого і коричневого ствердлого супіску. 
підсипка валу – суміш жовтого і зеленого материкового суглинку 
впереміш з дрібним камінням. Ширина валу близько 2,50 м.

за валом до сходу знаходиться досить широкий рів (близько 
2,20 м). На дні рову – обрубаний материк поздовжніми складками. 
Ширина рову і наявність тут культурного шару близько 0,20-0,25 м 
може вказувати на проходження тут дороги. далі знову піднімається 
на 1 м вал шириною близько 2 м. в основі валу скельна складка, яка 
підсипана жовтим суглинком і камінням лише на 0,35 м. це вказує 
на те, що природна складка твердого материка була використана для 
влаштування перешкоди.

за валом проглядається неглибокий, 0,20-0,30 м, рів і невисокий 
вал. у перерізі рову є трапецієподібне заглиблення глибиною 0,50 м 
від денної поверхні і шириною у верхній частині 0,38 м, а внизу 
0,10 м. можливо, це сліди від якоїсь водовідвідної канавки, а 
можливо, від огороджувальних оборонних конструкцій. звичайно, 
такі речі необхідно перевіряти на ширшій площі.

Наступний незначний вал плавно переходить у виразний рів, 
глибина якого відносно гребеня цього валу 1 м. Ширина його також 
близько 2 м.

цим ровом також свого часу могла проходити дорога, однак 
виразних слідів замощення чи колії від коліс спостерігається.

плавне поглиблення в середній частині рову може пояснюватися 
розмивом води.

останній зовнішній вал рельєфно виражений не сильно, але зате 
досить широкий – близько 5 м. у його середній частині простежується 
заглиблення на поверхні і вертикальне заглиблення у стратиграфії. 
таке ж заглиблення читається і на південній стінці траншеї. 
вона може бути слідом від колод частоколу або інших наземних 
оборонних споруд. у заповненні цього контуру (суміш гумусу і жовто-
зеленого суглинку) трапляються крупинки вугликів, що вказує на 
невипадковість заглиблення. однак для пожежі конструкції вугілля 
явно замало. отже, наземні оборонні споруди, мабуть, були розібрані 
або струхли самі по собі. це спостереження також потребує додаткової 
перевірки на ширшій площі.

На зовнішньому схилі 
ва лу в перерізі читається го-
ризонтальна ділянка 0,55 м, що 
нагадує оборонну берму.

розкоп 14
розкоп закладено на терасі, 

що з півдня від в’їздної дороги 
за 10-20 м від великого крила5, 
перпендикулярно до нього. у 
межах розкопу зафіксовано сім 
ям.

перша яма мала під-
квадратну форму та виділялася 
на поверхні ґрунту характер ною 
западиною. вона заглиблена на 
0,40–0,70 м від рівня сучасної 
поверхні. На жаль, судячи з 
креслень, вона досліджена не 
повністю, відтак визначити 
її функціональне призначення неможливо. зі східного боку до неї 
примикала яма іі. вона мала аморфну форму, витягнуту по лінії 
північ-південь. тут, поряд із значною кількістю кераміки княжого 
часу, було виявлено хрест-енколпіон.

у квадратах д-7/12 на глибині 0,35-0,40 м відносно денної 
поверхні виявлено ряд контурів ям, заповнених вугіллям, горілої 
глиною та камінням. яма ііі мала округлу форму з діаметром близько 
1,6 м та глибиною до 1,28 м від сучасної поверхні. 

яма іV розкрита лише частково (її продовження виходить за 
північну межу розкопу. яма V виявилася прямокутного регулярного 
контуру 0,86×0,36 м (рис. 6) та глибиною 0,70 м. в її заповненні 
спостерігається багато деревного вугілля з окремими фрагментами 
обгорілого дерева до 0,16 м, зустрічаються також горіла глина 
та камені. На рівні 0,55-0,70 м відносно денної поверхні яму V 
встеляють горілі дошки. яма Vі у плані 0,60×0,50 м. ями іV, V, Vі та 
Vіі знаходяться на одній лінії (азимут 320°) неподалік одна від одної 
і, можливо, є рештками однієї більшої конструкції.

у результаті досліджень 1989 року було завершено археологічні 
роботи в криниці, вияснено особливості функціонування ставу в 
південній частині городища, та суттєво уточнено топографію східної 
частини пам’ятки.

5 На жаль, щоденник з розкопу 14 на сьогодні не виявлено, тому коротку інформацію 
подаємо на основі аналізу рисунків та інвентарного списку знахідок.
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