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ПЕРЕДМОВА

Каталог, який читач тримае в руках присвячений пам’яткам 
вшськово! icTopi’i Швденно! СДверщини та Слобожанщини XVII 
ст., часу, коли т1льки розпочиналося заселения цього краю. Ко- 
лотзащ я регюну була безпосередньо пов’язана з фортецями -  
м1сцем проживания та захисту козаюв на кордот 3i Степом. На- 
явтсть оборонних споруд була життевою необхщшстю впродовж 
XVII ст., часу багатого на вшни та збройт конфлшти.

В остант роки актив1зувалось вивчення культурно! спадщини 
укра!нського народу в зв’язку з прагненням скласти об’ективну 
картину историчного буття народу i вщобразити поди, що мали 
м1сце на укра!нських землях, а також бажанням розглядати 
свою державу в контекст1 европейського вим1ру. Цьому значною 
Mipoio сприяе тдготовка уншального енциклопедичного видан- 
ня «Звщ пам’яток icTopii та культури Украши», до якого вклю- 
чаються Bci HepyxoMi пам’ятки. За своею к1льк1стю i значениям 
пам’ятки i пам’я т т  м1сця военно! icTopii становлять у Звод1 одну 
з найб1лыпих груп пам’яток icTopii. Виявляються, вивчаються 
i включаються до Зводу пам’ятки, пов’я з а т  з icTopieio козацтва, 
яке вЩграло прогресивну роль в icTopii Укра!ни. У Звод1 знайшли 
воображения пам’ятки козацьких час1в у м1стах Суми, Охтирка, 
Глух1в, Конотоп, Ромни, поле Конотопсько! битви м1ж росшською 
арм1ею i козацьким вшськом I. Виговського.

Актуальним е виявлення та дослщження пам’яток оборонного 
бугцвництва, як1 е одночасно пам’ятками военно! icTopii. Це замки 
Реч1 Посполито!, остроги прикордонно! лши (Путивльського ру
бежу Pe4i Посполито!), фортещ Биггородсько! заочно! смуги сер. 
XVII ст.

Каталог у стислш м1стить форм1 основвд д а т  про !х розм1ри та 
устрш. Доповнюе видання иностративний матер1ал представлений 
трьома категор1ями: кггоричними, топограф1чними планами та 
граф1чними реконструкциями на основ1 писемних джерел i влас- 
них дослщжень.

Директор Центру пам ’яткознавства 
НАН Укрсини i Укртнського 

товариства охорони пам'яток 
icmopii та культури 

кандидат кторичних наук, доцент 
Титова О.М.
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Ф0РТИФ1К АЦ1ЙНЕ БУД1ВНИЦТВ0 П1ВН1ЧН0Г0- 
3 АХОДУ СЛОБОЖАНЩИНИ У XVII-XVIII ст.

Територ1я Дн1провського JlicocTenoeoro ЛИвобережжя у XIV 
ст. лишалася слабо заселеною з невеликою юльюстю укршлених 
населених пункт1в. Монгольська навала середини XIII ст. дове
ла що потужш укршлення великих MicT Ктвсько1 Pyci були не в 
змоз1 протистояти великш армп, оснащеш штурмовими пристро
ями. Шсля захоплення територи Л1вобережжя Великим Княз1в- 
ством Литовським окрем1 регюни вщдаються як вотчина литов- 
ським та руським боярам. Вони стають шЩаторами заснування 
невеликих замк1в. За cboim устроем замки XIV -  XV ст. майже не 
в1др1зняються в1д давньоруських. Вони будувалися на високих 
мисах з стр1мкими схилами. 3 натльного боку розташований p ie  
та вал. Литовськ1 та pycbKi бояри вщмовляються в1д традищйних 
для Ки1всько1 Pyci округлих укршлень. Замки набувають форми 
наближено! до трикутника, що обумовлено конф1гуращею мис1в, 
на яких вони були збудоваш. Для i'x буд1вництва зазвичай обира- 
лася стрьчка мису 3i дтр1мкими схилами. Замки литовсько1 доби 
на територи ЛИвобережжя нечисленш, переважна 61льш1сть i’x 
будувалися у мeжиpiччi Десни та Дншра, Пocyллi та IIoBopc^i.

Haйпoтyжнiшi укршлення замюв знаходилися з натльного 
боку. Основними залишалися землян1 yкpiплeння -  pie та вал. 
ЛПшя укршлень вiдciкaлa строку мису, a pie переходив у ескарп, 
що проходив схилами. Дерев’я т  yкpiплeння складалися з часто
колу по периметру та квадратних башт по кутах. Брама розташо- 
вувалася у одному з KyTiB замку, iнкoли по центру. До брами BiB 
yкpiплeний в’гзд, спланований так, щоб фортечна стша завжди 
залишалася праворуч, тобто з боку, що не захищений щитом. 
В’гзди укршлювалися двома рядами частоколу, прокладалися 
CTpiMKHMH схилами Mncie до надбрамно*1 вeжi (Глинськ на Сул^.

Одним з ти тв  yкpiплeнoгo в’1зду був пiдвicний M ic T , який у 
pa3i небезпеки могли пщняти. Замки Литовсько1 доби Дтпров- 
ського Лiвoбepeжжя не мали певних конструктивних особли- 
востей, якi б видшяли ix серед решти фopтифiкaцiйниx споруд 
польсько-литовсько1 доби. Основний акцент при Bn6opi мicця 
розташування -  важкодоступт миси та останщ, часто з рештка-
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ми укршлень роменсько-давньоруського часу. Вони не мають ре
гулярного абрису, IX конф1гуращя щлком залежить вщ рельефу. 
Перепланування старих укршлень не вщбувалося, дерево-зем
лян! укршлення буду вал ися у тюнш взаемодп з рельефом, часто 
доповнюючи та посилюючи природт перешкоди. Основним еле- 
ментом оборони у литовський перюд е рельеф. Дерево-землят 
укршлення ввдгравали роль додаткових укршлень i будувалися 
переважно з натльного боку.

У 1399 р. вЦбуваеться битва на Ворскл1 м1ж арм1ями Тимур- 
Култука i об’еднаним вшськом В1товта i Тохтамиша. У результа- 
Ti поразки литовщв на територп Л1вобережжя зникають замки, 
населения покидае регюн, переселившись у б1льш захищ ет ра- 
йони Правобережжя.

Замки Литовсько! доби були перехщною ланкою в1д укршлень 
давньоруського часу до регулярних фортець козацько! доби. 
Вони поеднували традицп давньоруського та нового, зах1дноев- 
ропейського, фортифшацшного зодчества у розташувант, пла- 
нувант та використант окремих елемент1в оборони. Перюд м1ж 
монгольською навалю та битвою на Ворсктп характеризуеться 
значним зменшенням к1лькост1 зведених нових замюв, хоча час
то зустр1чаються випадки вщновлення укршлень на городищах 
час1в Ки1всько1 Pyci.

У XV -  XVI ст. KbibKicTb замюв на територп Дншровського 
Л1вобережжя зменшуеться. Укршлення будуються вздовж кор
дону Реч1 Посполито! та Московського царства. 1х конф1гуращя 
змшюеться. З ’являються nepnii замки регулярно! конф1гурацп. 
На змшу нерегулярним замкам литовського перюду приходять 
квадратт або прямокутт укршлення.

Ilepuii квадратт замки на Л1вобережж1 з’являються т е л я  B i- 

йни 1503 -  1506 pp. Шсля тдписання мирного договору та ви- 
значення кордотв починаеться буд1вництво прикордонних ост- 
poriB. Вони вже вщр1зняються в1д замюв попереднього перюду. 
Остроги будуються за ч1тким планом, мають схож1 розм1ри. 3 
натльного боку прокладаеться глибокий та широкий pie. Шири
на рову коливаеться у межах 20 -  25 м при глибит у середньому 
3 -  4 м. 3 внутрипнього боку насипаеться вал висотою до 4 м на 
якому зводяться дерев’я т  укршлення. Вони представлет косим 
та прямим острогами, частоколом або тарасами. TaKi укршлен-
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ня вже розраховувалися на присуттсть гартзону, озброеного не 
тъльки холодною та метальною зброею, а й першими зразками 
вогнепально!.

Змша конф1гураци пояснюеться впливом зах1дноевропейсько! 
фортифшацшно! традицп та загальною еволющею укршлень. 
Поява та розвиток вогнепально! збро! привели до змш у плану- 
ванн1 замк1в. На змшу округлим формам доби Кшвсько! Pyci 
прийшли прям1 лши та 4iTKi кути.

На Задншрянщин1 основна загроза походила в1д легко! татар- 
сько! к1нноти. Для захисту в1д напад1в татар будувалися Bci без 
виключення фортещ. nepnii укршлення з’являлися на жалува- 
них польським королем територ1ях. 1тщаторами часто ставали 
литовсыи, польсью та pycbKi феодали.

Про конф1гуращю та планування укра!нських фортець XV -
XVI ст. в1домо вкрай мало. MicTa, засноват упродовж цих двох 
стол1ть постшно розвивалися, часто гинули у пожежах та пере- 
будовувалися. У цей перюд з’являються nepnii двочасн1 фортещ. 
Вони складалися з замку та укршленого посаду або окольного го
рода. Замок майже завжди був квадратним, по периметру yKpi- 
плений ровом та частоколом. Застосування валу майже не зафш- 
соване.

Змшюеться i м1сце розташування фортець. З ’являються yKpi- 
плення, зведеш на низьких берегах та тдвищеннях перших над- 
заплавних терас. Причина появи таких фортець у тому, що на 
Задншрянщиш поступово зб1лыпуеться к1льк1сть населения, 
яке потребувало захисту у раз1 нападу. Невелию замки не мо
гли вм1стити Bcix жител1в. У таких фортецях замки були добре 
укршленими. Основним елементом укршлень був pie. Ровами 
замки оточувалися по периметру, з внутр1шнього боку зводилася 
дерев’яна стша з кутовими та надбрамними баштами.

Кутов1 башти XV -  XVI ст. у переважнш 61л ы п о с т 1 квадратн1, 
зр1дка шестикутт. Вони виступають за л1тю стши дозволяючи 
вести не т1льки фронтальний, а й фланговий вогонь. Для засну- 
вання замку часто обиралися тдвищення 6eperiB р1чок, обмеже- 
Hi ярами. Укршлення переважно! 61л ь ш о с т 1 замюв цього перюду 
насл1дували аналопчт укр1плення кам’яних фортець P e4i По
сполито! та Великого Княз1вства Литовського.
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Сторона використовувалися для тимчасового перебування не
великих прикордонних заготв. Вони не мали дерев’яних yKpi- 
плень, часто для захисту прикордонного загону було достатньо 
земляних укршлень. Вони використовувалися як постшно (го
родище Топол1, Зар1чне 1), так i в1дповщно до ситуаци, що скла- 
лася (дитинщ давньоруських MicT Вир, В’ехань). Використання 
городищ для тимчасового перебування було типовим першо! по- 
ловини XVII ст. через постш т збройт сутички та вшни, що ве- 
лися в perioHi.

Караульн1 башти на кордон1 з Диким Полем, були розташова- 
Hi на крутих, важкодоступних стрьлках мис1в, схили яких були 
додатково посилет ескарпами. За описами вони мали власт 
укршлення по периметру -  частокол та piB. Вони розташовували- 
ся поблизу великих фортець, заснованих на низьких, болотистих 
мшцях.

3 початком формування низки прикордонних укршлень 3 M i- 

нюються вимоги до вибору м1сця IX розташування. Зважаючи 
на обмежену юльюсть робочих рук та виходячи з м1ркувань без- 
пеки, для цього часто обиралися саме роменсыи або давньорусь- 
Ki городища. Вони в1дпов1дали вс1м критер1ям прикордонного 
форту -висок1 миси 3i стр1мкими, додатково ескарпованими схи
лами, зн ачт  н а т л ь т  укршлення, наявтсть поблизу джерела 
води. Московськ1 стр1льщ та польськ1 прикордонники поглиблю- 
вали piB та будували на валу дерев’яну стшу. Ст1на мала вигляд 
частоколу, по краях городища школи будували башти. При цьо- 
му конф1гуращя городищ не змшювалася.

У 20 -  30-х pp. XVII ст. при буд1вництв1 замк1в та остропв ви- 
користовуються CTapi укр1плення, що перебудовуються вщпо- 
в1дно до вимог тогочасно! фортиф1каци. Це передус1м надання 
укр1пленням правильних геометричних форм. Для цього вали по 
краях досипаються, утворюючи прямий кут, верх1вка валу зр1за- 
еться для встановлення дерев’яно! конструкцп. TaK i фортещ ма- 
ють невеликий постшний гартзон. Вони вщом1 на вс1й територи 
Швденно! СДверщини. На Середн1й Ворскл1 -  це Лосицький ост
рог та Ахтирський замок, на Середньому Псл1 -  Возоцький ост
рог, у межир1чч1 Сули та Сейму -  городище поблизу с. Кошари, 
у Посулл1 -  городок Медвежой та Шщаний острог. Анал1з укрЬ 
плень замку у с. Журавне свщчить про те, що прикордонна за-



лога залишила практично без змш укршлення роменського часу. 
Фортифшацшт елементи, що можна було б датувати XVII ст. на 
городипц вщсутнь На городипц Ведмеже, де було засновано за
мок, використано лише схщну, найбиплн укршлену частину го
родища. Тут перед укршленнями роменсько-давньоруського часу 
додатково зведено вал та pie з центра л ьним ронделем. Рондел1 
з’явилися i на схилах мису, нижче майданчика городища. Укр1- 
плення типов1 для прикордонних замк1в середини XVII ст. i при- 
там ант украшському населению Реч1 Посполитоь

На територп Швденно! СИверщини виявлений досить рщкий 
приклад козацько! фортифисацп -  укр1плений майданчик селЬ 
тровар1в. BiH збудований за принципами, що використовувалися 
для планування невеликих остропв. BiH прямокутний, по пери
метру оточений валом та ровом. Вони мають незначт розм1ри, 
що свщчать про те, що основну роль вщ1гравали дерев’яна стша,
a, CKopini за все, частою л. TaKi укршлення могли захистити в щ  
невеликого загону.

Част1 сутички мгж козаками-колотстами та загонами пу- 
тивльських ратних людей змушувало украшщв шукати захисту 
у важкодоступних м1сцях. Грамоти середини XVII ст. повщомля- 
ють, що часто козаки при появ1 значних загошв з Путивля чини
ли збройний onip, а пот1м всходили до укр1плених м1сць. Не ви- 
ключено, що для захисту вони використовували CTapi городища, 
або важкодоступт миси та останщ.

У 40-х pp. XVII ст. Pi4 Посполита та Московська держава по- 
чинають будувати остроги на новому м1сщ. Вони мають ч1тку 
прямокутну або трикутну форми, школ и з натльного боку, або 
у стратепчно важливих м1сцях посилет ронделями. При обсте- 
ж ен т  московських острог1в виявлено п евт  в1дм1нност1 вщ ула- 
штування польських фортець. У 61л ь ш о с т 1 випадк1в для буд1вни- 
цтва обиралися миси з крутими схилами, але якщо у польських 
фортецях край мису позначав меж1 фортещ, то московсьт фор- 
тиф1катори вщр1зали кра! та стр1лки мису, надаючи 1й ч1тко! гео- 
метрично! форми.

Для пор1вняння можна привести приклад з фортецями Воль- 
ний та Кам’яне. Вони приблизно однаково! плопц та конф1гура- 
Щ1. Миси, на яких вони збудоват, мають крут1, важкодоступн1 
схили. На вщмшу вщ Кам’яного, Вольненська фортеця з твден-
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ного боку захищена невисоким валом та ровом. Аналогична ситу
ация простежуеться при пор1внянт польського замку Мазепина 
Гора, де укршлення е т1льки з натльного боку, i Лосицького ост
рогу, де стрижа та кра! мису вщр1зат невисоким валом. Серед 
прикордонних укршлень nepnioi половини XVII ст. вщцляеться 
фортеця Герматвка. Вона збудована на новому м1сщ, мае двочас- 
ну структуру. Под1бт фортещ не отримали поширення на Слобо- 
ж анщ ит в другш половит XVII ст. Вони будувалися виключно 
як вшськов1 об’екти без розташування поряд посаду. Основна 
частина фортещ -  квадратно! форми укршлення, типове для 
фортифшаци Реч1 Посполито1, в даному випадку доповнене май- 
данчиком з майже десятком рондел1в. Його можна розглядати 
як замок посилений артилершською батарею для захисту пере- 
прави через Сзуч. 3 просуванням кордону Московсько! держави 
на твдень в1д Слобожанщини фортещ, як1 мали суто вшськове 
спрямування, не розвиваються, а згодом занепадають. Змша у 
конф1гураци фортець першо! половини пов’язана з поширенням 
та еволющею вогнепально! збро!.

У середит XVII ст. козаки використовували CTapi городи
ща давньоруського часу для буд1вництва ново! фортещ. Прин- 
ципи буд1вництва та вибору мкщя розташування залишаються 
майже незмшними. Зб1льшуеться тальки площа вщ 0,1 -  0,5 га 
до 1,5 га. Таке збгпыпення плопц пояснюеться намаганням роз- 
м1стити в межах укршлень садиби Bcix переселенщв. Як i у ви- 
падках буд1вництва прикордонних остропв, козаки не проводять 
значних перебудов старих укршлень. На користь цього свщчить 
пор1вняння фортифшацшних прийом1в, застосованих при зве- 
ден т остропв до i т е л я  колотзацп регюну. Використання ста
рих укршлень для буд1вництва козацьких фортець евщчить про 
збереження фортифшацшних традищй. На перших етапах засе
ления твденно-захщних рубеж1в Московсько! держави козаками 
широко використовувалися CTapi укршлення раннього зал1зного 
вшу та давньоруського часу.

У кшщ XVI -  на початку XVII ст. на озброент армш обох дер
жав були луки та гнотов1 рушнищ. Рушнищ були важк1, !х ви
користання залежало вщ погод них умов. Вони використовували
ся переважно у оборот великих фортець спещальними загонами 
стр^льщв або рейтар. Прикордонт залоги початку XVII ст. були



озброет переважно холодною зброею та луками. Використання 
тако! збро! при оборот городищ не потребувало значно! змши 
конф1гурацп укршлень, адже вони будувалися з урахуванням 
використання саме такого озброення. 3 поширенням рушнищ з 
кременевим замком та легких гармат на лафет1 змшюються ви- 
моги до улаштування укршлень. Для ефективного ведения вогню 
використовуеться стрельба з флангу. Округл1 городища ромен- 
ського та давньоруського часу були пристосоват переважно до 
ведения фронтального вогню. Сектор обстригу по флангах змен- 
шувався через заокруглетсть вал1в. Для тдвищення ефектив- 
HOCTi стр1льби змшюеться форма укршлень.

Основний акцент у планувант або реконструкцп остропв 30
-  40-х pp. XVII ст. тепер робиться на прям1 лшп та прям1 або го- 
CTpi кути. Н аявтсть прямих лшш у юлька раз1в тдвищувало 
ефективтсть флангового вогню, а рондел1, дещо винесет вперед 
по в1дношению до лшп ст1ни, дозволяли будувати башти, з яких 
велася фронтальна та флангова стр1льба. У цей час в окремих 
фортецях обох держав з’являються пищал1 та легю гармати. На- 
явтсть артилери значно посилювало оборонний потенщал, до- 
зволяючи протистояти загонам, чисельно переважаючим гартзо- 
ни. Але значного поширення артилер1я у першш половин! XVII 
ст. у прикордонних острогах не отримала. Непрям1 докази ic H y -  

вання легко! артилери -  кутов1 рондел1 -  зафшсоват у замках 
Кам’яне, Герматвка, Ведмеже, Лосицькому острозь На сьогодн1 
нев1дом1 згадки про наявтсть артилер1! у прикордонних острогах 
Московсько! держави до 1647 р. С в1домост1 про наявн1сть гармат 
малого кал1бру та пищалей у Кам’яному, Вольному, Олешт, Бо- 
ромл1. Але щ повщомлення стосуються вже пер1оду, коли щ ост
роги перебували у склад1 Московсько! держави. Знах1дки гармат 
в1дом1 на територи острогу Новотрощького та фортещ Крига, але 
вони також взноситься до друго! половини XVII ст.

Укршлення обох держав будувалися виключно як спостереж- 
Hi прикордонт пункти. У 1х функцп входила розвщка, виявлен- 
ня ворога, спостереження за пересуванням заготв та поперед- 
ження про вторгнення. У раз1, якщо прикордонники тддавалася 
нападу з боку великих заготв, гартзон повинен був протрима- 
тися добу -  дв1 або вщступити до найближчо! велико! фортещ. 
Розташування прикордонних остропв на в1дстат 25 -  30 км в1д
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великих м1ст дозволяло досить швидко передати шформащю 
про ворога та отримати допомогу. Наявшсть ручно! вогнепально! 
збро! та легко! артилери дозволяло витримати облогу до приходу 
основних сил.

У 40-х pp. XVII ст. до Вольного юлька раз1в тдходили татар- 
cbKi загони, але штурмувати не наважувалися. Остроги були до- 
брим захистом вщ напад1в невеликих татарських заготв, а от 
протистояти чисельним та добре озброеним загонами армш Реч1 
Посполито! або Московсько! держави вони не могли. Шд час Смо- 
ленсько! вшни було захоплено та спалено Великий острог в Ром- 
нах, у 1645 р. вшська кн. I. Вишневецького захопили Лосицький 
острог, Ромни та ряд зам тв  по Суль

У середит -  другш половит XVII ст. змшюються державт 
кордони. Разом з цим окрем1 фортещ втрачають свое стратепч- 
не значения. Розбудова нових прикордонних фортець почалася у 
юнщ 40-х - на початку 50-х pp. XVII ст. Вони квадратт у пла- 
Hi, мають добре укршлений внутр1шнш замок. При вибор1 M ic- 
ця буд1вництва враховувалася не т1льки топограф1я -  висота та 
крутизна схил1в, а й розташування вщносно 1нших фортець. При 
цьому утворювалися лшп опорних пункт1в на найб1льш небез- 
печних дьлянках кордону в м1сцях проходження татарсько! к1н- 
ноти. Фортещ зазначено! категорп входили до складу Белгород- 
сько! зас1чно1 смуги та захищали i'i правий фланг.

Основою укршлень дано! категорп фортець був сухий piB та 
дерев’яна стша, що ставилася на вал. Конструкщя стши дано! 
категорп фортець являла собою ряд дерев’яних кл1тей, заповне- 
них Грунтом. По кутах та в м1сцях в’!зд1в будувалися башти. 
Додатково фортеця могла укршлюватися ескарпом з боку схилу 
р1чки. Для буд1вництва фортець направлял ися воеводи, я т  мал и 
вщповщний досвщ. Саме цим може пояснюватися схожкть фор
тець Красноп1лля, Мироп1лля, Славгорода, Судж1. Щ фортещ 
мали розм1ри в середньому 300 на 300 м, могли витримувати об
логу легко! татарсько! кшноти. За даними писемних джерел ведо
мо, що на !х озброент були гармати та ручна вогнепальна зброя. 
За наявност1 такого арсеналу гартзон M ir витримувати бш 3i зна- 
чним загоном легко! татарсько! кшноти. У pa3i потреби, щ фор
тещ ставали м1сцем, де концентрувалися вшська чи запаси для 
них для поход1в вглиб степу. Поди росшсько-украшсько! вшни
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1658 -  1659 pp. виявив слабт та си льт сторони новозбудованих 
фортець. Слщ зауважити, що вшська гетьмана 1.Виговського не 
взяли штурмом жодно1 фортещ Швтчно-Сх1дно! Слобожанщи- 
ни. Багатоденна облога Конотопа вшськами кн.. Трубецького та- 
кож свщчйть про значний оборонний потенщал козацько! дерево- 
земляно! фортифшацп.

Вшськова арх1тектура сотенних та полкових м1стечок -  ре
зультат поеднання козацько! буд1вельно! традици та москов
сько!. У 6uibinocTi випадтв заснування таких фортець здшсню- 
валось силами козацьких ватаг. При вибор1 м1сця заснування 
фортещ козацька старшина мусила радитися з московськими 
воеводами, a Ti, в свою чергу, керувалися питаниями загально! 
стратеги оборони твденно-схщного поруб1жжя. У результат 
цього найбглыш та найкрапц козацью загони опинялися у важ- 
ливих з точки зору оборони м1сцях. При буд1вництв1 великих 
фортець використовували особливост1 рельефу -  довп. миси, об- 
м еж ет долинами р1чок, заболочет заплави, i, як виняток, CTapi 
укршлення ск1фського та давньоруського часу.

У фортецях, заснованих козаками у середит XVII ст. присут- 
Hi елементи, типов1 як для Московсько! держави (тараси), так i 
Pe4i Посполито! (рондел1).

При буд1вництв1 укршлень основний акцент робився на рови з 
натльного боку та дерев’я т  конструкций Часто тараси комбшу- 
валися 3i стшою з двох ряд1в колод та частоколом. Тараси будува- 
лися переважно з натльно! сторони, а дглянки берегового схилу 
були захищ ет „столтем” або пал1садом. Це може пояснюватися 
тим, що буд1вництво тарас вимагало значно! к1лькост1 деревини 
та людських pecypciB. Там, де фортеця була захищена природни- 
ми перешкодами, встановлювалися менш складт дерев’я т  yKpi- 
плення. Для тдтримки та допомоги козакам з Путивля, Белгоро
да та шших великих московських фортець направлялися воеводи 
та гартзони стр1льщв, nym K api з артилер1ею. Таким чином yKpi- 
плювалися та розросталися козацьк1 фортещ, переходячи з рангу 
прикордонних укршлених м1стечок до повноправних м1ст.

Новозбудоват м1стечка мали двод1льну систему укршлень, а 
школи i тридцльну. Особлив1стю дано! групи фортець був yKpi- 
плений посад. Зазвичай козацью фортещ мали посад, який роз- 
ташовувався безпосередньо за лш1ею укршлень. Вони займали
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велит м и с и  з крутыми схилами, проте потужних укршлень не 
мали. Населения у раз1 небезпеки переходило до фортещ. Така 
практика на прикордонних територ1ях призводила до частого 
спустошення козацьких садиб т д  час напад1в. CaMi фортещ мо
гли витримати облогу, а посад через короткий час в1дновлював- 
ся. Але це часто ставало причиною в1дтоку частини населения в 
б!лып спокш т BHyTpiumi територи Московського царства.

3 середини 50-х pp. XVII ст. починають будуватися пол1го- 
н альт  фортещ з великими посадами, захищеними дерев’яними 
стшами та ровами. Залишки таких укршлень дослщжет у Ром- 
нах, Б1лотлл1, Сумах, Лебедит. 3 появою великих за площею 
MicT зб1лынуеться юльюсть населения, яке отримувало мож- 
лив1сть вести господарство з меншим ризиком. Найбьлып yKpi- 
пленою частиною фортець були замки. Вони розташовувався як 
з внутр1шнього, так i3 зовшшнього боку укршлень. Замки, збу- 
доват у середит XVII ст., розташовувалися з зовшшнього боку 
укршлень. Так, наприклад, у Межирич1 та Лебедит замки мали 
невелит розм1ри, по периметру укршлеш невисоким ровом та 
валом з дерев’яною стшою. У середиш част1ш за все розташову
вався арсенал. 1х площа невелика, не перевищуе 0,5 га.

Замки, збудоваш у 60 -  80 pp. XVII ст., мають правиль- 
ну квадратну форму, укрш лет ровом та валом з потужними 
дерев’яними стшами. По кутах укршлен1 ронделями. Внутр1ш- 
Hi замки мали фортещ Суми, Охтирка, Красношлля, Славгород, 
Миротлля, Суджа. Вони були спроектоват як потуж т фортещ, 
де збер1галися артилер1я, порох та боеприпаси.

У середит XVII ст. починаються змши при вибор1 мнщь розта- 
шування фортець. Вщбуваеться nepexifl вщ розташування на ви- 
соких мисах та останцях коршного берега на користь невисоких 
тдвищень першо! надзаплавно! тераси. Якщо у першш половин! 
XVII ст. прикордонт фортещ засновувалися виключно на висо- 
ких мисах та останцях правих коршних 6eperiB з важкодоступ- 
ними, крутими схилами, то з середини -  другох половини XVII 
ст. виб1р змшюеться на низыи м и с и  перших надзаплавних терас, 
оточених невеликими р1чками з болотистими заплавами. Такий 
крок пов’язаний, перш за все, 3i змшами у ведент бойових дш.

Перша половина XVII ст. пройшла у протистоянт прикордон
них застав з легкими загонами татарсько! кшноти. Для захисту
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Biд них потр1бн1 були саме висою, крут1 схили. У процеЫ. засе
ления територп Слобожанщини будуються велик1 фортещ, i вони 
вже ор1ентуються на протистояння регулярними арм1ям Pe4i По- 
сполито1, Оттомансько! Порти за участю ix союзник1в чи найман- 
щв i3 европейських держав. Для регулярних армш того часу при 
облоз1 з обох стор1н -  обложених i нападник1в -  було характер- 
ним застосування важко! облогово! артилерп. Найб1льш ефек- 
тивним з боку захисник1в було використання артилерп, що веде 
вогонь по прямш, а не зверху вниз. Нападники використовували 
гармати, що стреляли по крутш траекторп. Важки мортири та 
гаубищ потребували пцльного грунту для установления. До того 
ж, болотиста заплава ускладнювала тдвезення гармат, що мал и 
значну вагу, на близьку вщстань. У цей же час у великих форте- 
цях з’являються натвбастюни, також пов’я з а т  з застосуванням 
флангового артилер1йського вогню.

Ще одним фактором, який вплинув на виб1р мищя розташу- 
вання нових фортець на низьких заболочених м1сцях, була ши
роко запроваджена практика використання тдземних м1нних 
ход1в або anpom iB. Шдземний хщ тдводився пщ мур, nicля чого 
закладений заряд пороху тдривався. Викопати шдземний х1д в 
м1сщ, де Грунтов! води дуже близько до поверхт, на той час було 
вкрай важко. Розширюються також i функци рову. KpiM пере- 
шкоджання просуванню тхоти pie починае виконувати проти- 
м1нну функщю. Пор1вняння глибини та ширини ров1в фортець, 
розташованих на високих мисах та у низьких м1сцях, дав так1 
результати. Рови фортець, що знаходилися на високих мисах, 
nm poKi та глибок1, ix  глибина могла досягати 10 м. Це поясню- 
еться тим, що мши закладалися в найбгпып зручному для прори- 
ву тхоти м1сщ, а це нап1льн1 укр1плення. Штурм фортещ з боку 
яр1в та урвищ був украй важким. Для того щоб не дати змоги су
противнику тдвести мшний xifl т д  башти та ворота, pie проек- 
тувався широким та глибоким. Рови фортець, розташованих на 
низьких заболочених д1лянках, як св1дчать археолопчш досл1- 
дження, неглибою. Це пов’язано з близькими виходами ^рунто- 
вих вод. У таких умовах закладення мш було неефективним.

Зм1ни у тактищ ведения бойових д1й стали причиною еволю- 
ци фортець Слобожанщини. Значний вплив на розвиток Слобо- 
жансько! в1йськово1 традици мали поди вшни 1658 -  1659 pp.
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Переважна б1лышсть козацьких мнггечок 1снувала всього юлька 
poKie, i система укршлень була часто недобудованою. Причиною 
цього було багато чинник1в, головт з яких -  недостаттсть ква- 
л1фшованих вшськових шженер1в, брак часу та спорядження 
та постш т татарсью напади. Г.Л. де Боплан описуе напади та- 
тарських заготв на фортещ твденного сходу Реч1 Посполито!. 
3 його опис1в можна ч1тко зрозум1ти тактику та мету напад1в -  
раптовий напад без застосування довготривало! облоги. Татарсью 
загони, опинившись на територп Л1вобережно! Укра!ни, часто дЬ 
лилися на невелик! групи чисельтстю в1д 50 до 300 вершниюв, 
метою яких були напади на невелию села та хутори. Завдяки 
цьому татари могли довгий час залишатися невиявленими.

У середит -  другш половит XVII ст. татарськ1 загони змши- 
ли тактику напад1в. Збглыпуеться чисельтсть заготв. Вони, як 
i paHinie, не вдаються до штурм1в фортець, а беруть м1ста в обло
гу та розорюють околищ. TaKi напади були нипцвними для niB- 
денно! Слобожанщини, тв тч н о -зах щ т  райони вщ напад1в татар 
страждали менше. Найбглыт втрати Сумський та Охтирський 
полки зазнали т д  час росшсько-украшсько! вшни 1658 -  1659 
pp., виступу гетьмана I. Брюховецького проти Московсько! дер
жави та т е л я  невдалого походу кн. В. Толщина та гетьмана I. Са
мой ловича в Крим.

3 урахуванням цих вимог осадч1 закладали укршлення м1сте- 
чок. Для захисту вщ легко! кавалери фортещ, як1 знаходяться на 
високих мисах з крутими схилами, слугували якнайкраще. Лис- 
ти та доповщ1 козацько! старшини та московських воевод дово- 
дять ефективтсть та надш тсть цих укршлень проти татарсько! 
кшноти. У 50 -  60 pp. XVII ст. зареестровано понад т в е о т т  появ 
татарських заготв поблизу прикордонних фортець. Жодного 
разу татари не намагалися напасти на укрш лет мктечка, задо- 
вольняючись грабуванням навколиштх слобод.

Вшна 1658 -  1659 pp. уже велася з використанням тактики та 
стратеги, що були притамант европейським державам. У цш Bi- 
й т  широко використовувався метод облоги та штурм1в як з боку 
украшських в1йськ, так i з боку росшського в1йськового контин
генту. Тут використовувалася практика застосування штурму 
фортещ тхотою з ведениям артилершського обстрелу укр1плень 
та житлових буд1вель та споруд. Шд час походу на Слобожанщи-
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ну у 1658 -  1659 pp. I. Виговський мав у своему розпорядженш 
шлька тисяч козашв-шхотинщв та польову артилер1ю. Це до
зволило йому тривалий час тримати в облсш не т1льки невелик! 
слобожансыа м1стечка, а й обложити московсыа фортещ Севськ, 
Белгород, тримати в постшнш загроз1 Путивль.

Одним з недолш1в Слобожанських фортець була вщсутшсть 
важно! артилери. Шд час переселения козаки перевозили пере
важно лепи та середш гармати, вага яких не перевищувала 100 -  
150 кг. Це в переважнш 6uibinocTi польова артилер1я на колесах, 
вельми ефективна у вщкритому бою, але мало пристосована для 
захисту фортець. У середиш XVII ст. Pi4 Посполита використо- 
вувала переважно гармати, в1длит1 з бронзи та чавуну, а Москов- 
ська держава ще мала на озброенш гармати, виготовлеш 3i ста- 
левих смуг, скршлених зал1зними шльцями. TaKi гармати часто 
перевозилися у роз1браному сташ, що полегшувало !х транспор- 
тування, але вимагало наявшсть на м1сцях матер1ал1в та квал1фЬ 
кованих майстр1в. В1дсутн1сть матер1ал1в призводило до того, що 
гармати неможливо було з1брати !х на м1сщ. 3 такою проблемою 
з1ткнувся комендант Кам’янсько! фортещ Г. Пестриков. BiH до- 
пов1дав про вщсуттсть к1лець для скр1плення сталевих смуг гар
мат, що надшшли з Московсько! держави.

Отже, у середиш -  другш половиш XVII ст. на територи шв- 
н1чного заходу Слобожанщини вщбуваеться процес активного 
освоения росшсько! територи козакам-вих1дцями з Гетьманщи- 
ни. Ними було заснозано та збудовано переважну бглышсть в1до- 
мих на даний час укршлених населених пункт1в Слобожанщини, 
перенесеш в1йськов1, сощально-економ1чш та духовш тради- 
щ! укра!нського сусшльства, що потерпало в1д бойових дш м1ж 
польським в1йськамй та арм1ею Б. Хмельницького. За 50 рошв 
п1сля заснування слобожансьш фортещ перетворилися з невели
ких прикордонних форт1в на складш фортифшацшн1 споруди.

Свген Осадчий
Старший науковий редактор групи 
„3eid пам’яток icmopii та культури 
Украши. Сумська область”, 
кандидат Ьсторичних наук
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Б1Л0П1ЛЛЯ

Бьлотлля, м. Острог Крига. Прикордонна сторожа, острог 
Московсько! держави.

Розташування: м. Bi л о т  л ля, територ1я м1ського парку вщпо- 
чинку.

Рельеф: мис правого коршного берега р. Крига, утворений 
схилом надзаплавно! тераси i двома ярами.

Дослщники: описана арх1епископом Фитретом. Археолог1чш 
дослщження Б.А. Богусевича, В.В. Приймака, археолопчт роз- 
вщки G.M. Осадчого та О.В. KopoTi.

Письмов1, граф1чт джерела: опис MicTa 1774 р., плани 1786 
та 1787 рок1в.

Розм1ри: 130 м на 100 -  60 м.
Укршлення: городище трапещепод1бно! форми. 3 натльно!, 

твденно-схщно! сторони укршлене валом шириною 10 -  13 м та 
висотою 1 м. Найб1лыно! перебудови у XVII ст. зазнала твш чна 
частина городища. Край майданчика був тдр1заний ескарпом на 
висоту близько 4 м. Нижче були побудоват три рондель 1х роз- 
м1ри 1 0 м н а 4 - 5 м .  Швтчно-захщний кут городища також був 
тдр1заний i перетворений на четвертий рондель, який розташо- 
вувався на чотири метри вище шших. Швденно-захщна сторона 
городища укршлена ровом глибиною близько 2,5 м.

У опис1 Б1лотльсько! фортещ 1774 р. е опис старих yKpi- 
плень: „Возле оного городища или называемого Замку старинная 
редута или батарея состоящая к западу; оная окружена рвом 
двухсаженным; длину на оном месте 75, поперечнику 30 саже
ней”.

Час заснування: 1643 р.



Городище в м. Б ы отлля. Залишки острогу Крига. План 
€. Осадчого та О. Kopori.

Фортеця Крига. Реконструкщя 6. Осадчого, малюнок О. Бон
даря.



Б1Л0П1ЛЛЯ

Розташування: м. Бьлотлля, центральний парк, вул. Ленша,
1 Травня.

Рельеф: тдвищення правого кор1нного берега р. Крига. Висо- 
та над р1внем заплави становить 18 -  21 м.

Дослэдники: описана арх1епископом Филаретом, археологсчт 
дослщження В.А. Богусевича 1958 -  1959 pp. та В.В. Приймака 
1985 -  1994 pp. (з перервами), археолопчш розвщки С.М. Осад- 
чого та О.В. KopoTi 2006 р.

Письмов1, граф1чш джерела: опис м1ста Бию тлля 1774 р., 
план м1ста Б1лотлля 1787 р.

Розтри: замку 100 м на 100 м, окольного города 950 м на 420 м.
Укршлення: фортеця мала двочасну структуру. Складалася з 

замку та окольного города. Замок квадратно! форми, окольний 
город -  прямокутно!. У т в т ч н ш  частит окольного города за- 
фшсовано pie шириною 4 м та глибиною 2,8 м. Збер1гся також 
глас1с у твтчно-захщ нш  частит фортещ. Його висота стано
вить 2 м, кут нахилу 45°. За описом м1ста 1774 р.: „...Белополье -  
город слободской Украинской губернии, Сумской провинции, 
фигурою квадратною с четырьмя баштами (башнями), кои от 
долговременного стояния развалились, а ныне уже и основание
о них не приметно.... город же осыпан валом окружностью 1730 
саженей, вышиною со рвом в 4 сажени на диких землях, на ста
ром Вырском городище, которые земли были заняты татарами 
и называлось оное место Татарскою сакмою или кочевьем, на 
которых землях поселились вышедшые из заднепровских мест 
с их сотником Степаном Фоменком из Польши разного звания 
черкасы селились под присмотром сумского полковника Гераси
ма Кондратьева. От вышедших разного звания с Польского Вар
шавского повету называемого Белополья людей, назван сей город 
Белопольем, а с начала построен оный город по текущей мимо 
его речке Крыги именовался Крыгою; в 180 (1672) г. Д ля лучше
го оного города устроения поручен был сей город сотнику Фо- 
менку, и потом, сотнику вышедшему из Волосского города Ясс, 
Степану Куколю.... Вышеупомянутое городище состоит внутри 
сего города к северной стороне, с которой досягает валом самую 
речку Крыгу и называется оное ныне Замком, окопано прежде
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глубоким рвом и осыпано большим земляным валом; оно было с 
четырьмя бастионами и одной выездной башнею, а сверх вала 
было укреплено палисадником. Окружностью оно 210 саженей, 
а ров онаго с валом вышины имеет 6 саженей. В оном же Замку 
или Городище с 185 (1677) г. Имелось 6 пушек, казённый погреб, 
в котором содержались пули, порох и прочие припасы”.

На територп Бзлотльсько! фортещ було виявлено залишки 
тдземних ход1в. У 1885 р. за повщомленням священика Олекс1я 
Чугуева. в городе Белополье в центре города был некогда за
мок, где в настоящее время городской сад. В этом саду весною 
1885 г. Образовался провал, по расчистке котораго аршина на 3 
в длину с юга на север и до 2-х аршин в ширину открыто было 
три подземных хода прямо к реке, на право и на лево. Так как не 
оказалось людей, заинтересованных этим, и средств, а без со
ответственных предосторожностей никто не рискнул пойти 
в те отверстия, то провал тот остался неисследованными по 
распоряжению полиции был закрыт. По рассказам старожилов, 
когда, лет 50 тому назад, строились городские каменные лав
ки на площади в саженях 30 от провала, при рытьи канав на
ходили также следы подземных ходов по направлению к замку 
и к полю, которыми, вероятно, предки наши ходили в замок т 
обратно во времена набегов татарских. Замок , по преданию, об
несён был глубоким рвом, который, по мере надобности, напол
нялся водою из реки Крыги, протекающей у подошвы замка с се
верной стороны.”

Час заснування:1672 р.

Фортеця Б ы отлля. План 1786 р.
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БОРОМЛЯ 
(Сотенне м1сто)

Боромля, с., Боромлянська с/p, Тростянецький р-н. Сотенне 
м1сто Охтирського козацького полку.

Розташування: с. Боромля, за 0,2 км на т в т ч  вщ Хрестовозд- 
виженсько! церкви.

Рельеф: мис правого коршного берега р. Боромля, утворений 
вигином долини р1чки. Висота над р1внем заплави становить 33 
м.

Дослщники: археолопчт розв1дки М.К. Фукса 1930 р. 
В.В. Приймака 2006 р., С.М. Осадчого 2010 р.

Письмов1, граф1чт джерела: топограф1чний план С.М. Осад
чого 2010 р.

Розм1ри: Острог мае двочасну структуру. Швденна частина -  
майданчик розм1рами 9 м на 9 м. Ш втчна частина мае розм1ри 
100 м на 15 -  90 м. Окольний город 340 м, ширина коливаеться 
в1д 15 -  20 м до 150 м. Ор1ентовна площа укршленого посаду ста
новить 2 га.

Укршлення: фортеця складаеться з трьох частин: острогу, 
окольного городу та укршленого посаду. Острог складаеться з 
двох частин. Швденна частина -  майданчик квадратно! форми, 
залишки караульно! веж1 штегровано! у систему укршлень ост
рога. 3 трьох бок1в схили ескарповат на висоту до 6 м, з н атл ь 
ного боку розташований piB шириною 3 м та глибиною 1,2 м та 
валом шириною 2 м та висотою 1 м. Ш втчна частина мае форму 
ламаного прямокутника. 3 твтчн ого , твтчно-захщного та niB- 
денного боку розташоват вал шириною 4 м та висотою 1 -  1,7 м 
та ровом шириною 3 м та глибиною 1 -  1,4 м. У твтчно-захщ нш  
CTirn знаходиться кутовий рондель, який мае д1аметр 5 м. 3  т в -  
денно-сх1дного боку городище укршлене ескарпом висотою до 6 
м та шириною 2 -  2,8 м. 3 твтчн ого  та твденного ботв ескар- 
пу розташоват рондель Швденний мае натвкруглу форму д1а- 
метром 8 м, т в т ч н и й  мае д1аметр 6 м. 1з зах1дного боку похила 
стрелка мису в1др1зана валом шириною 3 м та висотою 1,2 м. BiH 
утворюе захаб, який прикривае в’!зд до городища з боку заплави. 
В’!зд до городища з натльного боку розташований у т в т ч н ш  
CTiHi городища. Ширина його 4 м.

Окольний город мае близьку до ромбопод1бно! форму, яку вш 
набув завдяки наявност1 рондел1в на стр1лщ мису (захщний Ki- 
нець), а також тв д ен тй  частит майданчика. Схоже, що схщна
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частина також прикривалася ронделем, для спорудження якого 
використали складну систему в’гзду. 3 n iB H 0 4 i  в1д ромбопод1бно- 
го майданчика рондель не простежуеться. Якщо припущення, 
щодо знищення твтчн ого  ронделя в1рне, то i твтчно-зах1д- 
на сторона майданчика городища матиме довжину близько 140 
м. Ескарп перетворюеться у pie ближче до стряпки мису. Висота 
майданчика над ескарпом коливаеться у межах 6 -  8 м, а з боку 
стрглки мису до 10 м, притому тут спостер1гаеться ступшчасте 
подвшне ескарпування, а ескарп перетворюеться у pie, глибиною 
до 2 м i шириною 2 -  3 м у верхнш частинь В’1зди до окольного 
города розташоваш у твденнш  та захщ тй частит укршлень.

За описом 1660 р. Боромля мала острог, укршлений тарасами. 
Острог мав 4 башти: одну надбрамну та три глухих. Окольний 
город був укршлений дубовою стшою висотою у твтори сажен1 
з бруствером, котками та п’ятьма баштами. Чотири башти глух1, 
одна надбрамна. Дубовий частокол захищав пригород, куди вели 
двое вор1т. Протяжтсть стш острогу, города та пригорода стано- 
вила 745 саж., Навколо фортечних ст1н було прокладено pie про- 
тяжнютю 775 саж. На озброент фортещ було 9 гармат, 450 ядер 
та 24 пуда пороху.

Час заснування: 1659 р.

Фортеця Боромля. План 1768 р.
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Замок фортещ Боромля. Реконструкщя С. Осадчого та 
О. Бондаря. Малюнок О. Бондаря.

БОРОМЛЯ 
(Караульна башта)

Боромля, с, Боромлянська с/p, Тростянецький р-н. Караульна 
башта Московсько! держави.

Розташування: с. Боромля, за 0,2 км на твш ч  в1д Хрестовозд- 
виженсько! церкви.

Рельеф: мис правого коршного берега р. Боромля, утворений 
вигином долини р1чки. Висота над р1внем заплави становить 33 
м.

Дослщники: археолопчт розвщки G.M. Осадчого та О.В. Ко- 
poTi 2010 р.

Письмов]., граф1чн1 джерела: топограф1чний план G.M. Осад
чого та О.В. KopoTi 2010 р.

Розм1ри: 9 м на 9 м.
Укршлення: майданчик квадратно! форми, з трьох бошв схи- 

ли ескарповат на висоту до 6 м, з натльного боку розташований
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pie шириною 3 м та глибиною 1,2 м та валом шириною 2 м та ви
сотою 1 м.

Час заснування: перша половина XVII ст.

Караульна вежа Московсько!' держави в с. Боромля.
Реконструкщя С. Осадчого, малюнок О. Бондаря.

ВАСИЛЮКА

Васшпвка, с., Васшпвська с/p, Лебединський р-н. Укршлена 
садиба полковника М. Самойловича.

Розташування: Сумська область, Лебединський район, с. Ва- 
сшивка, ш втчна околиця села.

Рельеф: стрижа мису перше! надзаплавно! тераси правого бе
рега р. Грунь. Висота над р1внем заплави становить 5 м.
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Дослэдники: археолог1чш розв1дки С.М. Осадчого 2007 р. Ар- 
х1тектурн1 дослщження В.В. Вечерського.

Письмов1, граф1чн1 джерела: опис садиби 1680 р., топограф1ч- 
ний план С.М. Осадчого 2007 р.

Розм1ри: 150 м на 90 м.
Укршлення: укршлення не збереглися. За описом 1680 р. 

укршлена тарасами по периметру, ворота знаходилися у схщнш 
та т в т ч н ш  частит садиби.

Час заснування: 1676 р.

с. Васшпвка. Реконструкция укршлень €. Осадчого та 
О. KopoTi.
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ВЕДМЕЖЕ

Вед меже, с. Рогинщвська с/p, Роменський р-н. Прикордон- 
ний замок Peni Посполито!.

Розташування: 0,5 км на твш чний схщ вщ с. Посад та за 3 км 
на твдень вщ с. Ведмеже.

Рельеф: останець правого коршного берега р. Ромен. Висота 
над р1внем заплави становить 52 -  54 м.

Дослщники: археолопчт розвщки В.Г. Ляскоронського, 
Ф.Б. Копилова, М.П. Кучери, О.В. Сухобокова G.M. Осадчо
го, О.В. KopoTi. А рхеолопчт дослщження М.О. Макаренка, 
Ю.Ю. Моргунова.

Письмов1, граф1чш джерела: топограф1чний план В.Г. Ляско
ронського поч. XX ст., Ю.Ю. Моргунова 70-х poKie XX ст., план 
G.M. Осадчого та О.В. KopoTi 2011 р.

Розм1ри: схщне укршлення 110 м на 60 -  25 м. Захщне укр1- 
плення 100 м на 30 -  30 м.

Укршлення: розташований у межах багатошарового горо
дища. Воно складаеться з двох частин -  схщного та захщного 
укршлень. Острог знаходиться у межах схщного укршлення. 
Майданчик схщного укршлення з трьох бок1в захищений валом 
висотою вщ 1 до 2 м. 3 заходу пщковопод1бний вал мае висоту 3 
м, за валом ще piB глибиною до 2 м. За ровом розташований вал 
висотою 1,2 м та piB глибиною 1,5 м. По центру валу знаходиться 
рондель шириною 4 м. 3 твшчного та схщного боку схил пщр1за- 
ний ескарпом висотою вщ 1 до 2 м. 3 твдня ескарпом захищ ет 
обидва укршлення. Схщне укршлення мае 2 в’!зди, один з яких 
розташований у твденно -  схщнш частит.

Захщне укр1плення укршлене пщковопод1бним валом, який 
продовжуе напрямок схщного укршлення, його висота колива- 
еться -  на твноч1 1 -  1,5 м з твденного сходу 2,5 -  3 м, на т в -  
тчному заход1 -  до 4 м. У захщному кут1 вал прор1зано про!здом.

Час заснування: VI -  III ст. до н.е., IX -  XI ст., XII -  XIII ст., 
1624 р.



Городище поблизу с. Посад. Залиппси Ведмежого острогу. 
План €. Осадчого та О. Kopoxi.

В1ЛЫПАНА

Вшыпана, с., В1лыпанська с/p, Недригайл1вський р-н. При- 
кордонний замок Peni Посполито!, слобода Недригайл1всько1 со- 
т т  Сумського козацького полку.

Розташування: с. В1лыыана, центральна частина села, вул. 
Ленша.

Рельеф: мис nepnioi надзаплавно1 тераси в м1сщ злиття р1чок 
В1льшана та Сула. Висота над р1внем заплави становить 3 -  4 м. 

Дослщники: археолопчт розвщки G.M. Осадчого.
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Письмов1, граф1чт джерела: опис фортещ 1646 р, топограф1ч- 
ний план е.М. Осадчого 2007 р.

Розм1ри: 120 м -  40 м на 60 м.
Укршлення: городище трапещепод1бно! форми. 3 натльно

го боку була укршлена ровом, протяжтстю 100 м i обнесена по 
периметру дерев’яною стнюю, у т в т ч н ш  частит фортещ були 
ворота, як1 вели до мосту через р. В1лыпана. Сл1ди рову зафшсо- 
вано у твденно-схщнш частит. Його глибина становить 0,8 -  1 
м, ширина 10 -  11 м. 3 твтчно-захщного боку виявлено штучне 
тдр1зання схилу мису. При цьому утворився невисокий валопо- 
д1бний насип висотою 1 м.

Час заснування: 1646 р.

Фортеця Вьлыпана. Реконструкщя укр1плень за описами
XVII ст. та даними картограф1чних дослщжень 6. Осадчого та

О. KopoTi.

ВОЛОКИТНЕ

Волокитне, с., Волокитинське с/p, Путивльський р-н. При- 
кордонна сторожа Московсько1 держави.

Розташування: с. Волокитне, п1вденно-зах1дна околиця, по
близу клаДовища.

Рельеф: мис правого берега р. Клевень.



Дослэдники: вивчалося Д.Я. Самоквасовим, Д.Т. Березовцем, 
О.В. Сухобоковим, В.В. Приймаком, G.M. Осадчим та О.В. Коро- 
тею.

Письмов1, граф1чт джерела: сторожа на „Волокитних Розста- 
нях” згадуеться у документах кшця XVI -  першо! половини XVII 
ст.

Розм1ри: 77 м на 43 м.
Укршлення: Городище формою наближене до трикутника. 3 

натльно! сторони городище в1дд1лене в1д плато валом шириною 
10 -  12 м та висотою 1,5 м та ровом шириною 15 -  17 м та глиби
ною 2 -  2,5 м. У твтчно-зах1днш частит городища вал перехо
дить у ескарп. Ескарп прокладений нижче piBHi майданчика на 
6 -  9 м. М1сцями ескарп переходить у piB. Ширина майданчика 
ескарпу 3 м. У твденно-захщ тй частит валу пробитий про!зд 
шириною 3 м. У твденно-захщному кут1 городища розташована 
овально! форми яма шириною 5 м та глибиною 3,5 м. Частина и 
зруйнована ероз1ею. Ероз1ею зруйнована також твденна частина 
городища.

Час заснування: IX -  XIII ст., перша половина XVII ст.

Городище в с. Волокитине. Прикордонна сторожа M ockobcbkoi 
держави. План €. Осадчого та О. Kopoii.
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В1пьне, с. Вьльненська с/p, Великописар1вський р-н. Прикор- 
донний острог Белгородсько! заспчно! смуги.

Розташування: с. В1льне, твтчно-схщ на околиця села, побли- 
зу кладовища.

Рельеф: мис правого кор1нного берега р. Ворскла, утворений ви- 
гином долини та яром. Высота над р1внем заплави становить 40 м.

Дослщники: археолопчт розвщки G.M. Осадчого та О.В. Коро-
T i.

Письмов1, граф1чт джерела: опис 1678 р., топограф1чний план 
G.M. Осадчого та О.В. KopoTi 2004 р.

Розм1ри: 100 -  130 м на 80 м.
Укршлення: фортеця прямокутно! форми, ор1ентована за сто

ронами св1ту, з твн1чного, твденного та зах1дного боку укршлена 
валом та ровом. Найпотужтпи укршлення з твтчн ого  (натльно
го) боку. Тут вал мае ширину 6 м та висоту 2 м, a piB глибину 3 м 
та ширину 14 -  15 м у верхнш частит. Схщна частина рову посту- 
пово переходить у яр. 3i схщного боку городище не мае укршлень. 
Воно захищене яром з майже прямовисними стшками глибиною 
до 35 м. 3 твденного боку укршлення вщходять в1д краю тераси 
та мають незначт розм1ри: вал шириною 2 -  3 м, висотою 0,5 м 
та piB глибиною 0,5 -  0,8 м та шириною 4 м. Тут при буд1вництв1 
використали особливост1 рельефу -  тдвищення було поглиблене 
ровом та укршлене валом. Неве л и т  розм1ри п1вденно! частини 
укршлень можна пояснити крутизною схилу коршного берега. 
1з зах1дного боку фортеця укр1плена широким (12 -  14 м) ровом, 
глибиною 2 м та практично зруйнованим на даний момент валом 
шириною 3 м та висотою до 1 м. У м1сщ з’еднання твтч н о ! та за- 
х1дно1 ст1ни простежуеться в’гзд оформлений як захаб, який скла- 
даеться з невисокого валу висотою до 1 м та шириною 2,5 м та рову 
шириною 3 м та глибиною 1,5 м. По центру майданчика городища 
знаходиться курганопод1бний насип. У твденнш та сх1днш части- 
Hi мису виявлет дв1 ями лшкопод1бно1 форми.

За описом города Вольного 1678 р. вш був укршлений: ост
рогом окружность которого равнялась 275 саженям, высота 
стены две с четвертью сажени, вокруг стены же двусаженной 
глубины ров”.

Час заснування: 1640 р.
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Шзньосередньов1чне городище поблизу с. Вшьне. План 
€. Осадчого та О. Kopori.
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BIJIbHE
(сторожова вежа)

Вшьне, с., В1льненська с/p, Великописар1вський р-н. Кара
ул ьна вежа Московсько! держави.

Розташування: с. В1льне, швденна частина села.
Рельеф: тдвищення л1вого берега р. Ворскла.
Дослщники: не дослщжувалася.
Письмов1, граф1чт джерела: опис 1678 р.
Розм1ри: не встановлет.
Укршлення: опис фортещ Вольний 1678 р.: „Возле горо

да, в уезде были сделаны укрепления, в засеке за речкой Вор- 
склой была устроена башня с караульной клеткой окружённая 
дубовым острогом на сваях и ровом ”

Час заснування: друга половина XVII ст.

ВОРОЖБА

Ворожба, м. Ворожбянська м/р, Биютльський р-н. Сотенне 
м1сто Сумського козацького полку.

Розташування: м. Ворожба, вул. Шрова.
Рельеф: мис правого берега р. Ворожба в Micu;i впадпшя в не! 

струмка. Висота над р1внем заплави становить 4 м.
Дослщники: археолоичт розвщки G.M. Осадчого 2006 р.
Письмов1, граф1чш джерела: топограф1чний план €. М. Осад

чого 2006 р.
Розаири: 200 м на 150 м
Укршлення: гласи; висотою 1,5 м по периметру фортещ. П’ять 

трикутних вистутв висотою 1,5 м та шириною 4 -  5 м.
Час заснування: 1672 р.
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BapiaHT реконструкци укршлень сотенного мдетечка Ворожба 
(Бшотльська). Реконструкщя 6. Осадчого та О. KopoTi.

Фортеця Ворожба (Бшотльська). Реконструкщя
6. Осадчого, малюнок О. Бондаря.
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ВОРОЖБА

Ворожба, с. Ворожбянська с/p, Лебединський р-н. Сотенне 
M icTO  Сумського козацького полку.

Розташування: с. Ворожба, вул. Городищенська.
Рельеф: мис правого коршного берега р. Псел, утворений дво- 

ма ярами. Висота над р1внем заплави становить 42 м.
Дослщники: описана арх1епископом Ф1ларетом, Археолопч- 

Hi розв1дки I.I. Ляпушкша, А.М. Обломського, В.В. Приймака, 
G.M. Осадчого та О.В. KopoTi.

Письмов1, граф1чт джерела: лист ватаги козак1в до москов- 
ського царя Олекс1я Михайловича з проханням осадити Завод- 
ницьке городище у 1654 р.

Розм1ри: д1аметр замку 40 м, окольного города 70 м на 55 м.
Укршлення: замок округло! форми. Н атльна сторона замку 

укршлена валом висотою 1 м, шириною 5 -  6 м, та ровом ширина 
якого 6 -  8 м, глибина 0,7 -  1 м. 3 швденного боку схил тдр1за- 
ний ескарпом висотою 3 -  4 м. Окольний город трапещепод1бно! 
форми розташований з натльного боку замку 3 твдня та твноч1 
та сходу посад захищений ярами та укршленнями замку, з зах1д- 
ного простежуються залипши рову розмитого водою та зруйнова- 
ного дорогою. Вал зруйнований сучасною забудовою.

Час заснув;

Городище в с. Ворожба. Залишки сотенного м1ста Ворожба. 
План €. Осадчого та О. KopoTi.
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Фортеця Ворожба (Сумська). Реконструкщя С. Осадчого, 
малюнок О. Бондаря.

ВОРОШЖ

Ворошж, смт. Ворон1зька с/p, Шосткинський р-н. Сотенне 
м1сто Шжинського козацького полку.

Розташування: Ворошж, вул. Пролетарська, Садова, Радян- 
ська.

Рельеф: мис у творений впадшням мокро! балки у р. Осота. 
Висота над р1внем заплави становить 4 -  6 м.

Дослщники: описана О.М. Лазаревським. Археолопчт роз- 
в1дки С.М. Осадчого 2009 р.

Письмов1, граф1чш джерела: опис м1ста сер. XIX ст., план кш- 
ця XIX ст.

Розм1ри: замку 50 м на 50 м, окольного города 300 м на 320 м
Укршлення: фортеця пол1гональна, двочасна. Замок прямо- 

кутно! форми розташований у центр1 фортещ на природному тд - 
вищ ент правого берега р. Осота. По периметру був укршлений 
дубовою стшою з кутовими баштами. Окольний город мав yKpi- 
плення, що складалися з валу на якому було зведено дубову стшу 
i3 баштами та рову к швн1чнш частит. Фортеця мала п’ять над-
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брамних башт: Сх1дну, Захщну, Швденну, Швшчну та Новгород- 
С1верську. У XVIII ст. у надбрамних баштах було розмщено гар
мати. За описами смт. Воронежа вал у твтчно-захщ нш  частит 
збер1гався до середини XX ст., i зтвельований т д  час буд1вни- 
дтва будинку школи.

Час заснування: 1654 р.

Фортеця Воронеж. Реконструкция за описом шнця XVIII ст. 
та археолоНчних дослщжень €. Осадчого та О. Kopori.

ГОРОДИЩЕ

Городище, с. Деркач1вська с/p, Недригайл1вський р-н. Сторо
жа Московсько! держави.

Розташування: с. Городище, центр села.
Рельеф: тдвищення першо! надзаплавно! тераси правого бе

рега р. Терн. Висота над р1внем заплави становить 5 -  7 м.
Досл1дники: в1домий за даними писемних джерел XVII 

ст-, описана арх1епископом Фитаретом, археолог1чн1 розв1дки
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В.Г. Ляскоронського, Ф.Б. Копилова, В.А. Богусевича, М.П. Ку- 
чери, О.В. Сухобокова, Ю.Ю. Моргунова, О.П. Мощ, С.М. Осад
чого.

Письмов1, граф1чт джерела: топограф1чний план О.П. Мощ 
1991 р., е.М. Осадчого та О.В. KopoTi 2013 р.

Розм1ри: 160 м на 140 м.
Укршлення: городище округло! форми, по периметру укршле

не валом шириною 15 -  20 м та висотою вщ 1,5 до 3 м. 3 н атл ь 
ного боку знаходиться сильно замулений p ie  шириною 15 -  20 м 
та глибиною 1 -  2 м. На територи городища у середит 40-х pp.
XVII ст. денувала прикордонна сторожа. На городипц було введе
но шалапп. Шел я юлькох збройних сутичок м1ж московськими 
ратними людьми та ромен чанами було вирипено не осаджувати 
городище до завершения роботи м1ждержавно! KOMicii по дел1м1- 
таци кордону м1ж Р1ччю Посполитою та Московською державою.

Час заснування: збудоване у XI ст.

Городище в с. Городище. Мдеце розташування тимчасово? 
сторона Московсько! держави. План €. Осадчого та О. KopoTi.
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глинськ
(Сотенне мютечко)

Глинськ, с. Глинська с/p, Роменський р-н. Сотенне м1сто Мир- 
городського, з 1680 р. Лубенського козацького полку.

Розташування: с. Глинськ, твденна околиця села територ1я 
техншуму.

Рельеф: мис та останець правого коршного берега р. Сула. Ви- 
сота над р1внем заплави становить 37 м.

Дослщники: описана О.Ф. Шафонським. Археолог1чн1 роз- 
в1дки М.О. Макаренка В.Г. Ляскоронського, Ф.Б. Копилова, 
О.В. Сухобокова, Ю.Ю. Моргунова, I.I. Ляпушкша, М.П. Куче- 
ри, В.В. Приймака, С.М. Осадчого, О.В. KopoTi.

Письмов1, граф1чш джерела: план Глинсько! фортещ кшця
XVIII ст., план В.Г. Ляскоронського поч. XX ст., план С.М. Осад
чого та О.В. KopoTi 2011 р.

Розм1ри: розм1ри фортещ 200 м на 250 м на 100 м.
Укршлення: фортеця пол1гональна, мае форму неправильно! 

трапеци. Ш втчна частина укршлень зруйнована сучасною забу- 
довою. Швденна, схщна та захщна л1нп укршлень збереглися по 
краю мису. Строка мису, та схили яр1в було тдр1зано на висоту
2 -  2,5 м. На сьогодш збер1гся гласис по усьому периметру укр1- 
плень. За схилом знаходиться р1вний майданчик (берма) шири
ною 10 -  12 м. У твденнш  частит фортещ знаходяться залишки 
в’!зду у вигляд1 пандусу у схил1 мису. Ширина в’хзду становить 
10 -  15 м.

Час заснування: сер. XVII ст.
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Городище в с. Глинськ. Залишки сотенного листечка Глин- 
ськ1. План €. Осадчого та О. Kopori.
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Фортеця Глинськ на карт! «Плану Генерального 
межування».
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глинськ
(Замок Peni Посполито!)

Глинськ, с. Глинська с/p, Роменський р-н. Замок Peni Поспо-
Л И Т01.

Розташування: с. Глинськ, твденна околиця села ур. Замок.
Рельеф: мис та останець правого коршного берега р. Сула. Ви

сота над р1внем заплави становить 37 м.
Дослщники: описана О.Ф. Шафонським. Археолог1чн1 роз- 

вщки М.О. Макаренка В.Г. Ляскоронського, Ф.Б. Копилова, 
О.В. Сухобокова, Ю.Ю. Моргунова, I.I. Ляпушкша, М.П. Куче- 
ри, В.В. Приймака, С.М. Осадчого, О.В. KopoTi.

Письмов1, граф1чт джерела: план Глинсько! фортещ кшця
XVIII ст., план В.Г. Ляскоронського поч. XX ст., план G.M. Осад
чого та О.В. KopoTi 2011 р.

Розм1ри: розм1ри фортещ 200 м на 250 м на 100 м. замку 150 м 
на 70 м.

Укршлення: замок вщдигений вщ фортещ долиною струмка, 
мае трикутну форму, е висотною домшантою гряди. Його розмЬ 
ри 150 м на 70 м. Майданчик р1вний, мае незначний ухил до кра- 
1в. 3 твденного боку укршлений дугопод1бним валом шириною 
10 -  14 м та висотою 2 м. По центру валу простежуеться запади
на вщ надбрамно! башти. Нижче знаходиться pie шириною 15 м 
та глибиною 2,5 м. Схщна частина схилу ескарпована, ширина 
майданчика становить 5 -  9 м. У т в т ч н ш  частит знаходяться 
залишки в’1зду у вигляд1 вузького каньйону шириною 5 м. Шв- 
денна стрелка мису, розм1рами 120 м на 50 -  20 м мае витягнуту 
форму. По гребеню, паралельно схилам мису прокладено вал та 
piB. Цей комплекс укршлень (захаб) зведет для захисту в’1зду до 
майданчика городища. PiB шириною 10 -  12 м та глибиною 2 м 
з’еднуеться i3 ровом основних укршлень. 3i схщного боку знахо
диться вал шириною 6 м та висотою 1,4 м. Вершина валу пласка, 
у твденнш частит вал заокруглюеться, утворюючи cepnonofli6- 
ний вигин. Укршлення у твденнш  частит мису збудоват у вза- 
емодп i3 старими укршленнями роменсько-давньоруського часу 
i вщносяться до епохи тзнього середньoвiччя. Ш втчна гряда 
не мае штучних укршлень. niflpi3Ka схилу у твтчно-захщному 
утворилася внаслщок житлово! забудови XIX ст.

Час заснування: IX -  XI ст., XII -  XIII ст., 1320 р., сер.
XVII ст.
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Городище в с. Глинськ. Залишки замку сотенного м1стечка 
Глинсыи. План €• Осадчого та О. Kopoxi.
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ГЛУХ1В
(Прикордонний острог, полкове M iCTO)

Глух1в, м. Прикордонний острог Peni Посполито!, центр Глу- 
х1вського козацького полку, столиця Л1вобережно! Украши.

Розташування: м. Глух1в, вулищ Валова, Красна, Карла 
Маркса, Радянська.

Рельеф: мис л1вого берега р. Есмань, утворений ярами i доли
ною и л1во1 притоки струмка Починок (Малотеча) в м1сщ ix злит- 
тя. Висота над р1внем заплави становить 18 -  20 м.

Дослщники: археолопчт дослщження В.В. Приймака за 
участ1 О.В. KopoTi, G.M. Осадчого, B.I. Белашова. Арх1тектурт 
дослщження В.В. Вечерського.

Письмов1, граф1чш джерела: зображення на карт1 Г.Л. де Бо- 
плана, плани м1ста 1724 р., 1746 р., 1748 р., 1750 р., 1776 р., 
1784 р.

Розм1ри: замку 120 м на 80 -  100 м, окольного города 700 м на 
800 м.

Укршлення: фортеця мала трщцльну структуру: замок, який 
знаходився на м1сщ старого дитинця л1тописного Глухова, укрЬ 
плений ровом посад та садиба польського шляхтича О. Песочш- 
ського. За описом м1ста 1654 р. Глух1в: „..земленой город.... на 
старосветском городище сделано два вала земленых подле тех 
валов два рва на том валу надолбы межи тех валов веж нет. ... 
над рекою Усмаъю... с трех боков осыпь земленая на осыпи той 
поставлен острог дубовый межи того острогу ворота проезжие. 
Подле того острогу сделан ров а ров до того острогу ограждён 
колодами с одного боку, а подле того острогу в земле сделан час
тик колье дубовое”.

На початку XVIII ст. було збудовано HOBi дерево-землят yKpi- 
плення, як1 тягнулися в1д долини струмка до р. Есмань. 3 на
тльного боку фортеця була укршлена ровом та валом. На валу 
збудовано дерев’яну стшу з баштами. Зем лят укршлення були 
посилет с1мома бастюнами п’ятикутно! форми, у кшщ XVII ст. 
ix к1льк1сть зб1лыпилася до дванадцяти. На них стояли шести та 
восьмигрант дерев’я т  башти. Схили берег1в р. Есмань та струм-

46



ка були посилет гласисом та пистьма бастюнами. Згодом к1ль- 
KicTb укршлень змшювалася. На початок XVIII ст. фортеця мала 
8 баст1он1в, один натвбастюн, 2 редани. 3 твтчн ого  боку зна- 
ходився один бастюн, з твтчно-схщ но! -  2, 3i сх1дно! -  2, з niB- 
денно-зах1дно1 -  1, з твденно-схщно! - 1 , 3  твтчно-захщ но! - 1. 
Редани -  розташовувалися з твденно-захщно! та твтчно-зах1д- 
Hoi сторони фортещ. У 1724 ст. було заплановано модертзащю 
укршлень Глух1всько1 фортещ за европейськими стандартами.

Час заснування: середина 30-х pp. XVII ст., модертзащя XVII
-  XVIII ст.

Фортеця Глух1в за планом 1724 р.
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ГЛУХ1В 
(Укршлена садиба О. Шсочинського,

Успенський Глух1вський Успенський монастир)

Глух1в, м. Укршлена садиба О. Шсочшського, Успенський 
Глух1вський монастир.

Розташування: Сумська область, м. Глух1в, пров. Пожарний.
Рельеф: мис л1вого берега р. Есмань. Висота над р1внем запла

ви становить 18 -  20 м.
Дослщники: археолог1чт дослщження В.В. Приймака, архео- 

л о п ч т  розв1дки С.М. Осадчого та О.В. KopoTi. Письмов1, граф1ч- 
Hi джерела: опис Глухова 1654 р., плани MicTa XVIII ст.

Розм1ри: 50 -  60 м на 100 м.
Укршлення: укршлення не збереглися. Садиба була вписана у 

систему оборони Глух1всько! фортещ, згодом на цьому Micu;i було 
зведено кам’яний оборонний монастир на честь У стння Пресвя
то! Богородищ. 3 твдня збереглися рештки фортечного гласису 
та бастюн. За описами м1ста Глух1в садиба твтчн ого  боку yKpi- 
плена ровом та дубовим частоколом, з боку заплави захищена 
схилом л1вого берега р. Есмань. Не виключено, що схил було до
датково посилено ескарпом.

OpieHTOBHi розм1ри монастиря 50 -  60 м на 100 м. По периме
тру монастир був укршлений цегляним муром, що повторював 
контур старих земляних укршлень двору О. Шсочинського. 3 n iB -  

денного боку монастир був захищений ескарпований на висоту 5 
м схилом правого коршного берега р. Есмань. 3 твденно-захщно- 
го боку монастиря розташований фортечний бастюн. 3 твденно- 
го боку монастир мав три кутов1 веж1 квадратно! в п л ат  форми. 
Дв1 з них розташоват по кутах монастиря, третя -  на земляному 
бастюн1. Bci буд1вл1 монастиря було розташовано вздовж стши з 
твтчн ого , натльного боку. 3 натльного боку монастир не мав 
кутових башт. Тут розташовувався надбрамний храм та невелика 
кутова башта з твтчно-схщного боку.

На планах Глух1всько! фортещ в’!зд до монастиря позначений
з п1вн1чно-сх1дного боку монастиря. Тут було побудовано над
брамний храм (дзвшицю), який виконував роль кутово! та про!з- 
но! башти. Другий в’!зд до монастиря позначений тальки на п л ат
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1746 p. BiH розташовувався з твденно-схщного боку. Збудований 
у вигляд1 захабу -  довгого коридору, що прямував вздовж фор- 
течного муру до ворхт. Коридор утворений з зовшшнього боку 
фортечним муром, а з внутр1шнього -  ст1ною будинку. Додатково 
захаб посилювався кутовою баштою.

Башти монастиря мали квадратну форму. Така форма най- 
б1лыи пристосоваиа для ведения оборони i3 застосуванням вогне- 
пально! збро! та артилери. Башти Успенського монастиря чоти- 
рьохст1нт, закрит1 з внутр1шнього боку. Виключення становить 
трьохстшна башта, у п1вденно-схщному кут1 монастиря.

Час заснування: 1635 р.

Глух1вський Успенський монастир. Реконструкщя за планом 
середини XVIII ст.
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Грунь с. Грунська с/p, Охтирський р-н. Сотенне м1стечко 
Охтирського полку.

Розташування: с. Грунь, центральна частина села.
Рельеф: плато л1вого берега друго! надзаплавно! тераси р. 

Грунь.
Дослщники: археолопчт розвщки В.В. Приймака, С.М. Осад

чого та О.В. KopoTi.
Письмов1, граф1чт джерела: згадуеться у письмових джере- 

лах друго! половини XVII ст.
Розм1ри: не встановлет 
Укршлення: не збереглися 
Час заснування: 1665 р.

ЖУРАВНЕ

Журавне, с. Чернеччинська с/р., Охтирський р-н. Замок Pe4i 
Посполито!.

Розташування: с. Журавне, т в т ч н а  околиця села, урочище 
Демид1в Горб.

Рельеф: миси правого коршного берега р. Ворскла. Висота над 
р1внем заплави становить 30 м.

Дослщники: археолог1чт розвщки О.П. Мощ, О.В. KopoTi та
С.М. Осадчого.

Письмов1, граф1чш джерела: план фортещ зображений на кар- 
Ti Г. JI. де Боплана, топограф1чний план С.М. Осадчого та О.В. Ко- 
poTi 2004 р.

Розм1ри: фортещ -  115 м на 60 -  35 м.
Укршлення: городище трикутно! форми, з натльного (т в т ч -  

ного) боку проходить укршлена лжгя з валу висотою 2 -  3 м при 
ш ирит тдошви до 10 м та рову глибина якого становить 2 - 2 , 5  
м, а ширина -  6 -  8 м. Швденний схил мису додатково укршле
ний двома ескарпами висотою 1,5 -  2 м.

Час заснування: кшець XVI ст.
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О 50 м

Городище в с. Журавне. Прикордонний замок Реч1 Посполи
то!. План €. Осадчого та О. Короп.
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ЗАРИНЕ

Зар1чне, с. Зар1чненська с/p, Тростянецький р-н. Караульна 
вежа Московсько! держави.

Розташування: с. Зар1чне, 0,6 км на т в т ч н и й  захщ вщ т в -  
тчно-захщно! околищ села.

Рельеф: плато правого берега р. Ворскла, висота над р1внем за- 
плави становить 40 м.

Дослщники: археолопчт розвщки В.В. Приймака, G.M. Осад
чого та О.В. KopoTi.

Письмов1, граф1чш джерела: план 2011 р.
Розм1ри: складаеться з кургану д1аметром 35 м та висотою 3 м

i майданчика караульно! веж1 розм1рами 8 м на 8 м.
Укршлення: караульна вежа складаеться з П-под1бного валу 

шириною 4 м та висотою 1,5 — 1,6 м, посередиш якого знаходить- 
ся квадратний майданчик з пласкою вершиною.

Час заснування: середина XVII ст.

Зар1чне, с. Зар1чненська с/p, Тростянецький р-н. Прикордон- 
на сторожа Московсько! держави.

Розташування: с. Зар1чне, твденно-захщна околиця села, ур. 
Городище.

Рельеф: мис правого коршного берега р. Ворскла. Висота над 
р1внем заплави 43 м.

Дослщники: описаний арх1епископом Филаретом. Археоло- 
ri4Hi розвщки Д.1. Багал1я, О.В. Сухобокова та М.П. Кучери, 
G.M. Осадчого, О.В. KopoTi. А рхеолопчт дослщження П.М. Тре
тьякова, В.В. Приймака.

Письмов1, граф1чт джерела: топограф1чний план G.M. Осад
чого та О.В. KopoTi 2010 р.

Розм1ри: 85 м на 45 м.
Укршлення: городище округло! форми, з трьох бок1в схили 

ескарповат на висоту 3 -  4 м, з натльного боку вщ плато вщдЬ 
лене високим пщковопод1бним валом та ровом. Висота валу 4 м, 
ширина вщ 5 до 10 м, ширина рову вщ 6 -  8 м при глибит вщ 2 
до 3 м.

Час заснування: X ст., середина XVII ст.

I
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Городище в с. Затчне. Залишки прикордонно! сторона Мос- 
К0ВСБК01 держави. План €. Осадчого та О. Kopoii.

ЗАСУЛЛЯ

Засулля, с. Засульська с/p, Недригашпвський р-н. Новий ост
рог, замок Pe4i Посполито1, прикордонний острог Московсько! 
Держави.

Розташування: с. Засулля, 0,5 км на твш ч  вщ т в тч н о ! око- 
лищ села в урочиыц Мазепина Гора.

Рельеф: похилий мис правого коршного берега р. Сула утворе- 
ний двома ярами та схилом надзаплавно! тераси. Висота над pie- 
ием заплави 37 м.
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Досл1дники: описаний арх1епископом Фгларетом. Археолог1ч- 
Hi розвщки В.Г. Ляскоронського, В.Ф. Копилова, М.П. Кучери, 
Ю.Ю. Моргунова, G.M. Осадчого.

Письмов1, граф1чш джерела: топограф1чш плани В.Г. Ляско
ронського, Ю.Ю. Моргунова, G.M. Осадчого та О.В. KopoTi.

Розм1ри: 80 -  50м на 45 м.
Укршлення: городище прямокутно! форми, з натльно!, т в -  

тчно!, сторони городище захищене П-под1бним крутим валом з 
ронделями по кутах та ровом. Протяжшсть валу 54 м, висота 2,5 
м. PiB мае глибину 1 м та ширину 9 м. Розр1з валу, здшснений 
Ю.Ю. Моргуновим, виявив, що укршлення побудоваш з культур
ного шару та материково! глини у XVII ст.

Час заснування: 3 0 - T i  pp. XVII ст.

Шзньосередньов1чне городище поблизу с. Засулля. Залишки 
Нового острогу. План €. Осадчого та О. KopoTi.
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Новий острог. Реконструкщя €. Осадчого, 
малюнок О. Бондаря.

1ГОР1ВКА

IropiBKa, с. Клепал1вська с/p, Буринський р-н. Прикордонний 
острог Московсько! держави.

Розташування: с. IropiBKa, урочище Козар1вщина.
Рельеф: мис правого коршного берега р. Сейм. Висота над pie- 

нем заплави становить 25 -  28 м.
Дослщники: археолог1чш дослщження В.В. Приймака, архео- 

лопчн1 розвщки С.М. Осадчого.
Письмов1, граф1чт джерела: топограф1чний план С.М. Осад

чого 2009 р.
Розм1ри: 90 м на 45 м.
Укршлення: городище прямокутно! форми. 3 твденно! сторо

ни укршлений валом шириною 7 м i висотою 4 м. У стшщ тран
ше!, що пробила вал, npoMiTHi шари гордого дерева. Шд час до- 
сл1дження валу було встановлено, що вш складався з чорнозему.

Час заснування: VI -  III ст. до н.е., IX -  XI ст., XII -  XIII ст.,



Городище в с. IropiBKa. Залишки прикордонного острогу Мос
ковсько! держави. План €. Осадчого та О. KopoTi.
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Кам’яне, с. Кам’янська с/p, Лебединський р-н. Замок Реч1 По- 
сполито1, прикордонний острог Московсько! держави.

Розташування: с. Кам’яне, за 0,2 км на т в т ч  вщ тв тч н о ! 
околищ села та 0,2 км вщ автомобильного мосту через р. Псел.

Рельеф: мис, утворений долинами ржи Псел та струмка.
Дослщники: археолопчт розвщки О.В. Сухобокова,

G.M. Осадчого.
Письмов1, граф1чт джерела: топограф1чний план С.М. Осад

чого 2009 р.
Розм1ри: 85 м на 55 м.
Укршлення: городище трапещепод1бно! у п л ат  форми, з т в -  

дня обмежений схилом правого коршного берега, 3i сходу старим 
кар’ером, з заходу урвищем. 3 твтчн ого  боку обмежений похи- 
лим схилом яру. 3 цього боку схил було додатково укршлений 
валом висотою з натльного боку 2 -  2,5 м. У твтчно-схщ нш  
частит валу знаходиться рондель шириною 2 м. Дишнка схилу 
перед валом спланована, ширина майданчика, який утворився 
при цьому становить 5 -  10 м. В’!зд, iMOBipHO, знаходився з т в -  
тчно-захщного боку. Тут мис з’еднуеться з плато коршного бере
га вузьким перешийком шириною до 10 м. В м1сщ в’!зду просте- 
жуеться заглиблення шириною 5 м. Залишюв укршлень тут не 
виявлено. Схщний схил гори пошкоджений глиняним кар’ером. 
Але, H a m M O B ip m iu e ,  тут було природне понижения, яке обмеж- 
увало площу гори. По краю кар’ера знаходиться piB шириною 2 -  
3 м та глибиною 1 м. У твденно-захщному кут1 знаходиться piB, 
який Biflpieae вузький мис, який виступае у заплаву. PiB розми- 
тий багатор1чною epo3ieio. На даний час його ширина становить 
5 -  6 м, глибина 3 м. У твтчно-схщ нш  сторот виявлено вал ши
риною 2 м та висотою 1 м. Вал Biflpieae вузький перешийок, який 
з’еднуе мис з сусщньою горою.

Час заснування: середина XVII ст.
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Шзньосередньов1чне городище в с. Кам’яне. Залишки острогу 
Кам’яне. План 6. Осадчого та О. Kopoii.

Кам’янський острог. Реконструкщя 6. Осадчого, малюнок
О. Бондаря.
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КАРАБУТОВЕ

Карабутове, с., Карабупвська с/p, Конотопський р-н. Замок 
Pe4 i Посполито!, сотенне мктечко Прилуцького полку.

Розташування: с. Карабутове, швденна частина села.
Рельеф: мис, утворений злиттям р1чок Куколка та Ромен.
Дослщники: Ш.М. Аючев.
Письмов1, граф1чт джерела: позначене на карта Г.Л. де Бо- 

плана, згадуеться у документах кшця XVI -  XVII ст., та щоден- 
никових записках П. Алеппського.

Розм1ри: 250 м на 290 м.
Укршлення: фортеця трикутно! форми. 3 швшчного боку 

знаходилися вал та piB. Лши нашльних укршлень piBHi, по се
редин! мають злам шд кутом. Тут, ймов1рно, знаходилася про- 
1зна башта. Аналопчнш устрш мають фортещ Недригайл1в та 
Литовський замок у Батуриш. По периметру була укршлена 
дерев’яною стшою. По кутах розташовувалися i\nyxi дерев’яш 
башти. 3 швдня знаходилася про!зна башта. В1д не! дорога вела 
до заплави. 1613 р. у Корибутов1 збудовано церкву. 1654 р. на 
м1сщ старо! збудовано нову, яку освятив naTpiapx Макарш пщ 
час мандр1вки до Москви.

Час заснування: 1572 р.

КОНОТОП
(Замок Pe4i Посполито!)

Конотоп, м. Замок Реч1 Посполито! Гермашвка, фортеця Ко- 
нотопсько! сотш Шжинського козацького полку.

Розташування: м. Конотоп, вул. Кочемазова, урочище Загре- 
белля.

Рельеф: мис, утворений двома ярами та схилом правого коршно- 
го берега р. бзуч. Висота над р1внем заплави становить 10 -  12 м.

Досл1дники: археолопчн1 розвщки G. М. Осадчого.
Письмов1, граф1чт джерела: топограф1чний план G. М. Осад

чого 2009 р.
Розм1ри: 100 м на 150 м.
Укршлення: складаеться з двох частин. Сх1дна частина пря- 

мокутно! форми розм1ром 100 м на 150 м. 3 швшчного боку го-
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родище обмежене сухим яром шириною 20 -  30 м та глибиною 
5 -  6 м. По схилу яру було збудовано чотири рондел1 шириною 
вщ 2 до 5 м. Зважаючи на крутизну схилу яру додаткових yKpi- 
плень тут не будували. 3 твдня та заходу городище укршлене ва
лом висотою 2 м. Схщна частина укршлень городища зруйнована 
приватною забудовою. Захщна частина городища мае розм1ри 50 
м на 100 м. Тут схили мису були вир1внят та пщр1зат на висоту
1,2 -  1,5 м. 3 твденного боку збудован1 два бастюни, з твденно- 
го -  чотири. Розм1ри баст1отв коливаються вщ 2 до 5 -  6 м. При 
бугцвельних роботах на територп городища було виявлено piB. 
BiH мав V- под1бний проф1ль шириною 6 м та глибиною 4 м. За- 
повнення рову складалося з насиченого вупллям та золою сильно 
гумусованого Грунту з прошарками жовто! материково! глини. У 
перетит pie мае У-под1бну форму, типову для фортець козацько- 
го часу. Pie розташований по середит городища i розд1ляв схщну 
та захщну частини городища.

Час заснування: 1643

Шзньосередньов1чне городище в м. Конотоп. 
Залишки фортещ Герматвки.
План 6. Осадчого та О. KopoTi.
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Фортеця Гермашвка. Реконструкщя 
С. Осадчого, малюнок О. Бондаря.

КОНОТОП
(Прикордонний острог, сотенне м1сто)

Конотоп, м. Прикордонний острог Pe4i Посполито!, м1сто -  во- 
лодар Магдебурзького права, сотенне м1сто Шжинського козаць- 
кого полку.

Розташування: м. Конотоп м!ж вулицями вул. Батуринською, 
KpacHoripcbKOK), Волочаевською, Ленша.

Рельеф: займае мисопод1бне тдвищення л1вого берега р. Сзуч 
в м1сщ впадшня р. Конотоп. Висота над р1внем заплави стано
вить 8 -  10 м.

Дослщники: описана О.М. Лазаревським. Археолог1чн1 дослЬ 
Дження В.В. Приймака, Л.1. Б1линсько1, археолопчт розвщки 
G.M. Осадчого, О.В. KopoTi.

Письмов1, граф1чт джерела: план м1ста зображений на карт1 
Г.Л. де Боплана, опис м1ста 1650 та 1654 pp. план м1ста 1802 р., 
топограф1чний план G.M. Осадчого та О.В. KopoTi 2009 р.

Розм1ри: фортещ 406 м на 416 м, замку 100 м на 150 м.
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Укршлення: фортеця мала форму трапецп. Замок знаходив- 
ся у твденнш  частит. Опис м1ста 1654 р. свщчить: „Город Ко
нотоп стоит на реке Конотопи. Около посаду к реке Конотопи 
сделана осыпь земленая, на осыпи огорожено острогом дубовыми 
бревнами; меж того острога сделаны четверо проезжих ворот; 
на воротах и по острогу башен нет . Около того острогу с двух 
сторон сделан ров к реке Конотопи. В том остроге поставлены 
две церкви деревянные... да в том же остроге, на площади, сто
ят на станке на колесах 4 пищали железные чугунные; да подле 
того города с трех сторон к реке Конотопи, сделан вал земле- 
ной, а подле того городового валу, сделан ров до реки Конотопи; 
... да в том земленом городе сделаны панской двор над рекой Ко- 
нотопъю; около того двора сделана осыпь земленая, на осыпи 
огорожено стоячим острогом... Около того острога, подле земля
ной осыпи, сделан ров с трех сторон, а с четвертой стороны по
дле того острогу, над речкой Конотопъю рва нет, что подле тое 
реки, под стеною гора. Да от земленого ж валу к реке Конотопи 
и по той реке, около того дворового острога к тому ж землено- 
му валу сделан отводной стоячий острог к воде -  как в осадное 
время по воду ходить. Да меж того земленого города и дворового 
острога, сделаны ворота проезжие и через рвы сделан был мост... 
А в том земленом городе и в панском дворе жилых дворов нет, 
только стоят в том дворе панские хоромы”.

Час заснування: ЗО-Ti роки XVII ст., модертзащя на початку
XVIII ст.

Фортеця Конотоп на карт1 «Плану Генерального межування».



(Рис. 40. фортеця 'Крнотоп. (Реконструкция укргплень за описом середини XV II ст. 
ТТТа результатами кдртографгчндослгдх^нь €.94. Осадчоло та О.<8. 'Kpporni.

Фортеця Конотоп. Реконструкщя укршлень за описом се
редини XVII ст. та результатами картограф1чних дослщжень 

6. Осадчого та О. KopoTi.

Замок фортещ Конотоп. Реконструкщя €. Осадчого, малюнок
О. Бондаря.
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К0СТЯНТИН1В

Костянтишв, с. Кул1ппвська с/p, Недригайл1вський р-н. 
Прикордонний острог Pe4i Посполито!, сотенне м1сто Лубенського 
(згодом Миргородського) козацького полку.

Розташування: с. Костянтишв, твденно-схщна околиця.

Рельеф: займае мис утворений ярами та схилом надзаплавно! 
тераси правого коршного берега р. Сула. Висота над р1внем заплави 
становить 40 м.

Дослщники: розвщки В.Г. Ляскоронського, С.М. Осадчого та 
О.В. KopoTi.

Письмов1, граф1чш джерела: топограф1чний план
В.Г. Ляскоронського, топограф1чний план С.М. Осадчого та О.В. 
KopoTi 2011 р.

Розм1ри: фортещ 300 м на 270 -  100 м, замку 150 м на 100 м на 
15 м, цитадел190 м на 60 м.

Укршлення: складаеться з трьох частин: фортещ, замку i 
цитадель Фортеця мае форму наближену до прямокутника. 3i 
схщного, натльного боку укршлена валом шириною 9 -  10 м та 
висотою 2,5 -  3 Mi ровом шириною 7 -  8 м та глибиною 2 - 2 , 5  
м. Вал i pie у твденнш  частит зруйнований, у центр1 збер1гся 
фрагментарно. 3 твтчн ого  боку фортеця захищена валопод1бним 
насипом, який проходить по краю схилу мису, повторюючи його 
конф1гуращю. Ширина валу 2 м, висота 0,5 -  0,7 м. Pie у т в т ч н ш  
частит проходить по схилу мису i прокладений по його пщошвь 
У т в т ч н ш  частит вш роздвоюеться додатково вщр1заючи 
похилу делянку схилу. У твтчно-захщ нш  частит фортещ pie 
тдтм аеться  по схилу, вщр1заючи фортецю в1д замку. Швденна 
сторона фортещ укршлена трьома рядами ескартв та ронделями. 
Ширина ескартв 3 м, висота 2 -  2,5 м. Рондел1 розташоват на 
першому майданчику ескарпу, вони натвкругло!форми, розм1ром 
5 м на 2,5 м. Середтй майданчик ескарпу у захщнш частит



мае р1вну делянку на якш знаходяться залишки фундамент1в 
дерев’яних споруд. Нижчий майданчик р1вний у зах1днш частит 
мае натвкругле розширення. Нижче розташований рондель 
розм1ром 5 м на 3,5 м. Ця лш1я оборони знаходиться на 5 м нижче 
в1д р1вня майданчика фортещ. По краю схилу мису проходить 
валопод1бний насип шириною 3 м та висотою 0,5 -  0,7 м. Замок 
знаходиться у захщ тй частит фортещ. Вщ основних укршлень 
вщд1лена вузьким перешийком та ровом фортещ.

Замок мае Г-под1бну форму, по периметру укршлений 
валопод1бним насипом шириною 3 м та висотою0,5 -  0,7 м. У 
схщнш частит вал мае ширину 7 м i висоту 0,7 м. У твденнш 
частит замку розташований вузол оборони який складаеться з 
витягнутого ронделя розм1рами 8 м на 4 м, вписаного у юльцевий 
вал та pie, який вщр1зае стрелку мису. Ширина рову 8 м, глибина
-  2 м. Ш втчна частина замку укршлена ровом шириною в1д 8 до 
20 м та валом з чотирма трикутними виступами типу люнет.

Цитадель розташована i3 захщного боку. 3 натльного боку 
укршлена валом висотою 1,7 -  2 м та шириною 3 -  5 м та сильно 
замуленим ровом шириною 5,5 м та глибиною в1д 0,5 м до 1 м. 
3 твдня та сходу цитадель захищена валом та V -  под1бним у 
перетит ровом. Вал шириною 3 -  5 м та висотою з натльного боку
2 -  2,5 м, piB шириною 4 м та глибиною майже 2 м. На твденному 
схил1 розташований pie прокладений м1ж вдома ярами. Ширина 
рову становить 5 м. Ш втчна частина цитадел1 зруйнована при 
прокладант дороги, але на протилежному бощ каньйону помггно 
продовження укршлень. Проведено зачистку валу та рову. Вал 
мае ширину тдошви 3 м. При буд1вництв1 валу конструкция була 
заглиблена в материк на 15 -  20 см. Залишюв дерев’яних частин 
просл1дкувати не вдалося, заповнення тгла валу складаеться з 
ciporo лесопод1бного Грунту в якому трапляються включения 
материково! глини, вуплля, та невеликий фрагмент горщика 
XVII ст.

Час заснування: VI -  III ст. до н.е., 1646 р.
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О___ 50 100 м

Городище в с. Костянтишв. Залишки сотенного м1ста Костян- 
тишв. План €. Осадчого та О. KopoTi.

Цитадель фортещ Костянтишв. Реконструкщя €. Осадчого, 
малюнок О. Бондаря.
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КРАСН0П1ЛЛЯ

Краснотлля, смт. Прикордонний острог Московсько! держа
ви, сотенне MicTO Сумського козацького полку.

Розташування: смт. Краснотлля, центральна частина сели
ща.

Рельеф: висока частина мису, утвореного злиттям р1чок Сиро- 
ватка та Тонка.

Досл1дники: археолоичт розвщки G.M. Осадчого та О.В. Ko
p o T i .

Письмов1, граф1чт джерела: топограф1чний план фортещ 
е.М. Осадчого та О.В. KopoTi 2005 р.

Розм1ри: фортещ 360 м на 360 м, замку 60 м на 60 м.
Укршлення: фортеця в п л ат  квадратна, мае зн ачт  руйну- 

вання. НайбЪгып збереженою е твденно-захщна частина. Тут 
виявлет залишки укр1плень у вигляд1 нижньо! частини валу
з ронделями по кутах. Висота збережено! частини валу 1 - 1 , 5  
м, по кутах висота коливаеться в!д 2 до 2,5 м. 3 твтчн ого  боку 
зафшсований pie шириною 6 м та глибиною до 1 м,. за 65 м вщ 
твтчно-схщ но! стши фортещ виявлений вал та piB, як1 розта
ш оват т д  прямим кутом до основно! лiнii укршлень. Ширина 
рову становить 10 м висота валу до 1 м. 3 твденно-схщного боку 
береговий схил додатково niflpieaHnft ескарпом протяжтстю 
близько 200 м. За описом MicTa 1673 р. довжина стш становила 
3294 саж ет, над санами здшмалися 2 вeжi з воротами та 12 глу
хих веж, на випадок облоги юнував таемний хщ до pi4KH Тонка. 
У фортещ було 3 пи1щип з запасом ядер.

Час заснування: 1640 р., модертзащя 1673 р.
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Фортеця Краснотлля на icapri «Плану Генерального меж-
ування».

КРОЛЕВЕЦЬ

Кролевець, м. Прикордонний замок Peni Посполито!.
Розташування: м. Кролевець, ур. Замковище.
Рельеф: мис утворений злиттям р1чок Реть i Св1дня. Висота 

над р1внем заплави становить 3 м.
Дослщники: археолопчт дослщження Л.1. Бглинсько!. Архе- 

олопчт розвщки G.M. Осадчого.
Письмов1, граф1чт джерела: опис Кролевця 1654 р., план M ic - 

та кшця XVIII ст.
Розм1ри: 130 м на 70 м.
Укршлення: городище трапещепод1бно! форми. 3 натльного 

боку укршлена ровом i дерев’яною стшою. По периметру -  дубо- 
вим частоколом.

За описом м. Кролевець 1654 р город Кролевець стоит 
межи речек Рети и Свидни на острову.... В том местечке на горе
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межи тех двух речек учели ставить стоячий острог, поставле
но бревен с двести”.

Час заснування: 1601 р.

Кролевець, м. Сотенне м1сто Шжинського козацького полку.
Розташування: м. Кролевець, центральна частина м1ста.
Рельеф: мис, утворений вигином р. Св1дня, притоки р. Реть. 

Висота над р1внем заплави становить 5 -  8 м.
Досл1дники: археолог1чш досл1дження JI.I. Б1линсько1, архео- 

лопчш розвщки С.М. Осадчого.
Письмов1, граф1чт джерела: опис м1ста 1654 р., план м1ста 

Кролевець 1784 р.
Розм1ри: 350 м на 300 м на 400 м.
Укршлення: фортеця мала форму трапецп. По периметру за- 

хищена ровом та валом з 5 кутовими ронделями. На валу було 
збудовано дерев’яну стшу з 8 баштами з яких три були про1’зни- 
ми.

Час заснування: 1644 р.

Фортеця Кролевець за планом кшця XVIII ст.: а — фортеця 
середини XVII — XVIII ст.; б — м1сце розташування острогу пер- 

uioi* половини XVII ст.

Куземин, с. Куземинська с/p, Охтирський р-н. Сотенне м1сто

КУЗЕМИН

Полтавського козацького полку.
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Розташування: с. Куземин, твтчно-схщ на околиця села, ур. 
Замок.

Рельеф: мис третьо! надзаплавно! тераси та схил друго! надза- 
плавно! тераси правого коршного берега р. Ворскла.

Дослщники: археолог1чт розвщки П.М. Третьякова, О.В. Су- 
хобокова, М.П. Кучери. Археолопчт дослщження В.В. Прийма
ка, О.В. KopoTi, G.M. Осадчого, Д.С. Гречки.

Письмов1, граф1чт джерела: топограф1чний план городища 
та укршленого посаду О.В. KopoTi та С. М. Осадчого 2007 р.

Розлири: городища 120 м, ширина 40 -  50 м, укршленого по
саду: твденна частина валу мае протяжтсть 210 м, т в т ч н а  350 
м. Загальна площа посаду 15,7 га.

Укршлення: городище трапещепод1бно! форми з натльного 
боку укршлена валом висотою 1,5 м та шириною 18 м та ровом 
шириною 16 -  20 м та глибиною 1 -  1,3 м. Стрелка мису вщр1зана 
валом шириною 6 м, висотою 2 м та ровом шириною 10 м та гли
биною 2 м. Укршлений посад розташований у межах Куземин- 
ського укршлення Великого Б1льського городища. В1д замку в1д- 
дглений улоговиною. 3 niBH04i укршлений серпопод1бним валом 
шириною 10 м, висотою 1,6 -  2 м та ровом шириною 1 -  12 м та 
глибиною 1,8 -  2,3 м.

Час заснування: IX -  XIII ст., 1648 р.

Городище в с. Куземин, ур. Замок . Залишки сотенного м1ста 
Куземин. План €. Осадчого та О. KopoTi.
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КОШАРИ

Кошари, с., KoniapiBCbKa с/p, Конотопський р-н. Замок Реч1 
Посполито!.

Розташування: с. Кошари, 1,5 км на т в т ч  вщ села, в урочипц 
Стшка.

Рельеф: мис л1вого коршного берега р. Ромен. Висота над piB- 
нем заплави 35 -  37 м.

Дослщники: археолог1чт розвщки В.Г. Ляскоронського, 
Ю.Ю. Моргунова. А рхеолотчт дослщження Т.В. Кибальчича.

Письмов1, граф1чн1 джерела: топограф1чний план
В.Г. Ляскоронського поч. XX ст., С.М. Осадчого 2007 р.

Розм1ри: основне укршлення 185 м на 150 м, острог -  50 м на 
50 м.

Укршлення: городище складаеться з трьох частин. Основне 
укршлення трапещепод1бно! форми. 3 натльного боку укршлене 
валом та ровом. По центру основне укршлення було роздьлене 
валом та ровом, як1 на сьогодт майже не збереглися. У твденнш 
частит укршлення знищ ет оранкою, частина його збереглася 
у твденно-схщнш та твтчно-захщ нш  частинах. Висота валу 1 
м. За валом розташований сильно заплилий p iB .  3 твтчн ого  та 
захщного боку схил городища укршлений ескарпом висотою 3 -
4 м. Висота валу 1 м. За валом розташований сильно заплилий 
p i e .  3 твтчн ого  та захщного боку схил городища укршлений 
ескарпом висотою 3 -  4 м. 3i схщного боку розташовувався 
острог квадратно! форми На п л ат  В.Г. Ляскоронського острог 
по периметру укршлений валом. Захщна частина острогу 
з’еднуеться з укршленнями городища.

Час заснування: XII ст., середина XVII ст.
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Городище поблизу с. Кошари. План €. Осадчого та О. KopoTi.

Прикордонний острог Реч1 Посполито! поблизу с. Кошари. 
Реконструкщя €. Осадчого, малюнок О. Бондаря.
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КУРГАН

Курган, с. Курганська с/p, Лебединський р-н. Возок, прикор
донний острог Московсько! держави, укршлена садиба Озак.

Розташування: с. Курган, 1 км на т в т ч  в1д села, урочище 
Вишневе.

Рельеф: останець правого коршного берега р. Псел. Висота над 
р1внем заплави становить 40 -  42 м.

Час виявлення, дослщники: описана арх1епископом
Фгпаретом. Археолог1чш розвщки I.I. Ляпушкша, G.M. Осадчого 
та О.В. KopoTi.

Письмов1, граф1чт джерела: топограф1чний план в.М.
Осадчого та О.В. KopoTi 2007 р.

Розм1ри: 75 м на 55 м.
Укршлення: городище квадратно! форми, з твдня укршлене 

ровом глибиною до 1,5 м та шириною 5 м та валом шириною
5 -  7 м та висотою вщ 1 до 1,5 м. Майданчик городища штучно 
тдр1заний в результат! чого утворився ескарп висотою до 2,5 м.
3 захщного, натльного боку вал найб1лып добре збер1гся його 
ширина коливаеться в1д 10 до 7 м, висота 1,5 м. 3 твтчн ого  
боку укршлення зазнали найбшыпого руйнування. Тут 
простежуються залишки тдвищення, яке може бути внутр1шн1м 
схилом валу. Решта укршлень тв тч н о ! сторони зруйнована 
кар’ером. Розр1з валу показав, що вш складався з двох 
бугцвельних nepioflie. Перший етап -  стовпова конструкция, був 
зведений у IX -  XI ст. Другий етап представлений лшзою глини, 
що перер1зала заповнення валу першого перюду.

Час заснування: IX -  XI ст., початок 40-х pp. XVII ст., 
перебудова 1680 р.
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Городище поблизу с. Курган. Залишки острогу Возок. План
€. Осадчого та О. Корот!.

Возоцький острог. Реконструкщя 6. Осадчого, малюнок 
О. Бондаря.



ЛЕБЕДИН

Лебедин, м. Сотенне м1сто Сумського козацького полку.
Розташування: м. Лебедин м1ж вул. Труфанкою, Перекоп- 

ською, заплавою р. Олыпанка.
Рельеф: мис, утворений долиною р. Олыпанка та Труфановим 

болотом. Висота над р1внем заплави становить 3 -  5 м.
Дослщники: описана арх1епископом Фитретом. Археолопчт 

розвщки в.М. Осадчого.
Письмов1, граф1чт джерела: план м1ста Лебедин 1784 р. опис 

м1ста кшця XVIII ст., топограф1чний план замку G.M. Осадчого 
2005 р.

Розм1ри: фортеця 700 м на 350 -  400 м. Замок 30 м на 75 м на 
65 м.

Укршлення: замок був укршлений з натльного боку валом 
та ровом, мав три рондел1 у т в т ч н ш  частит шириною 5 -  7 м 
та дв1 башти у твденнш . Окольний город мав дерево-землят 
укршлення з трьох бок1в валом висотою 2 - 3  саж т  та шириною 
2 - 3  саж т. По кутах фортещ знаходилися артилершсью батаре! 
захищ ет валом висотою 1 сажень. За описом кшця XIX ст. у 
Лебедит збереглися рештки дерево-земляних укршлень фортещ. 
„На северной стороне г. Лебедина довольно ясно заметны остатки 
бывшаго древняго укрепления, сделаннаго из насыпной земли, 
деревянных брёвен, хворосту и других материалов довольно 
высоко поднятого саженей до 5-ти и широко протянутаго 
по правую и левую сторону саженей до 20-ти по течению р. 
Олыпаной. Это укрепление защищало центральную, вероятно и 
тогда, как и теперь лучшую часть города; со всех прочих сторон 
защищена была она естественными преградами, а именно: с 
восточной стороны значительным заливом реки Олыпаной, 
соединявшимся на южной стороне с болотистою местностию 
реки Буравки, а с западной стороны -  тою же речкою, текущей 
в прежния веремена очень быстро, что ясно можно видеть из 
остатков водяных мельниц, на ней существовавших, которая 
(речка Буравка) впадала тогда, как и теперь, в реку Олыпану, 
недалеко от вышеописанного укрепления. Эта ограждённая
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центральная местность города даже до настоящего времени носит 
название замка в котором там заметно бывшее укрепление.”

Час заснування: 1658 р., модертзащя на початку XVIII ст.

О 100 200 300 400 500 саж

Фортеця Лебедин за планом 1786 р.

МЕЖИР1Ч

Межир1ч, с. Межирицька с/p, Лебединський р-н. Сотенне 
м1сто Сумського козацького полку.

Розташування: с. Межир1ч, центральна частина села за 0,2 км 
на niBHi4 вщ церкви.

Рельеф: вузький мис, утворений долинами р1чки Псел та Ше- 
лехова озера. Висота над р1внем заплави 35 -  40 м.

Дослщники: описана арх1епископом Филаретом. Археолог1чш 
розвщки С.М. Осадчого.

Письмов1, граф1чш джерела: опис м1стечка 1784 р., топогра- 
ф1чний план С.М. Осадчого 2005 р.
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Розм1ри: окольного города 370 м на 80 -  100 м, замку 20 м на 
30 м.

Укршлення: фортеця прямокутно! форми, складаеться з 
окольного города та замку. 3 niBHoni гора мае CTpiMKi схили i 
тому укршлення тут незначт -  вал мае ширину в1д 2,5 -  3 до 7 м 
та висоту до 1,2 м. 3 твдня городище захищае л!тя оборони, що 
складаеться з внутриннього рову шириною 5 -  6 м та глибиною 1
-  1,5 м та валом шириною 7 м та висотою до 2 м. Нижче розташо
ваний вал висотою 1 -  1,2 м та шириною 5 м. Захщна сторона на 
даний час зруйнована кар’ером з видобутку глини. Тут збер1гся 
сильно заплилий piB, який вщр1зав плато в1д сусщнын гори. Гли- 
бина рову 1 м, ширина 7 м. 3i сходу похила строка мису в1др1за- 
на ровом шириною 4 м та глибиною 1 м. У твденно-сх1дному кут1 
розташований рондель розм1рами 4 м на 6 м.

Замок розташований у твщчно-схщному кут1 фортещ. Мае 
форму трикутника, по периметру укршлений валом шириною 5 
м та висотою 1,5 м та ровом шириною 3 м та глибиною 1 м.

Для вивчення укршлень фортещ у м1сщ, де вал було розр1зано 
дорогою, проведено зачистку стшки валу. В результат! зачистки 
виявлено, що вал був споруджений з ciporo cynicK y, по середит 
проходила стша з двох ряд1в дубових стовтв д1аметром 3 0 - 3 5  
см м1ж якими було засипано материкову жовту глину.

За описом Межир1ча 1784 р. „В той слободе насыпной вал 
вышиною от горизонта в 2 сажени, шириной в заложении 4 са
жени, с одной стороны сухой ров, глубиною в 2 сажени, шириною 
в 4 сажени; с другой стороны на высокой горе стоит старинный 
земляной замок вышиною в 1 сажень, а вокруг него обведён сухой 
ров, глубиною в сажень, шириною в 2 сажени; в нём не имеется 
никакого строения99.

Час заснування: 5 0 - T i  pp. XVII ст.
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Шзньосереднышчне городище в с. Межир1ч. Залишки сотенного 
города Межирич. План €.М. Осадчого та О.В. Kopoii.

МИРОП1ЛЛЯ

М иротлля, с. Миротльська с/p, Краснотльський р-н. 
Сотенне м1сто Сумського козацького полку.

Розташування: с. М иротлля, центральна частина.
Рельеф: мис друго! надзаплавно! тераси правого кор1нного бе

рега р. Псел. Висота над р1внем заплави становить 8 -  10 м.
Дослщники: описана арх1епископом Ф1ларетом. Археолог1чш 

розвщки €. М. Осадчого



Письмов]., граф1чт джерела: план м1ста 1787 р., топограф1ч- 
ний план G.M. Осадчого 2005 р.

Розм1ри: фортещ 350 м на 370 м, замку 50 м на 50 м.
Укршлення: фортеця була укршлена по периметру валом 

шириною 10-12 м та дерев’яною стшою. У твденно-схщнш час
т и т , виявлено залишки глас1су висотою до 2 м протяжтстю 350 
м. При обстежент твденного кута фортещ виявлет залишки 
рову шириною 10 -  12 м та глибиною вщ 0,5 до 2,5 м.

Час заснування: 1650 р, модертзащя 1672 р.

Фортеця М иротлля на „Чертеже Обоянской провинции”.
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Фортеця Миротлля за планом 1786 р.

МИХАЙЛ1ВКА

Михайл1вка, с., Михайл1вська с/p, Лебединський р-н. УкрЬ 
плена садиба полковника М. Самойловича.

Розташування: Сумська область, Лебединський район, с. Ми- 
хайл1вка, 0,2 м на твш ч  в1д твтчн ог околищ села.

Рельеф: стряпка мису надзаплавно! тераси правого берега р. 
Псел, обмежена ярами. Висота над р1внем заплави становить 20 
м.

Дослщники: археолог1чн1 розвщки G. М. Осадчого.
Письмов1, граф1чн1 джерела: опис садиби 1680 р., топограф1ч- 

ний план G.M. Осадчого 2010 р.
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Розм1ри: 110 м на 20 -  40 м
Укршлення: укршлення не збереглися. За описом 1680 р. са- 

диба по периметру була укршлена тарасами i баштою. ВЧзд до са
диби прокладений по захщному схилу мису.

Час заснування: 1676 р.

Шзньосередньохичне городище в с. Михайл1виа. Залишки 
укршлеио1 садиби М. Самойловича. План €. Осадчого та О. Ко-

poTi.
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Укршлена садиба Михайл1вка. Реконструкщя €. Осадчого, 
малюнок О. Бондаря.

МОГРИЦЯ

Могриця, с., Могрицька с/p, Сумський р-н. Караульна вежа 
Московсько!' держави.

Розташування: с. Могриця, 1,5 км на т в т ч н и й  схщ в1д села.
Рельеф: мис правого берега р. Псел, висота над р1внем заплави 

становить 38 м.
Досл1дники: описана арх1епископом Фьларетом. Археолоичт 

розвщки М.П. Кучери, В.В. Приймака, G.M. Осадчого та О.В. 
KopoTi.

Письмов1, граф1чш джерела: план 2011 р.
Розм1ри: 9 м на 9 м.
Укршлення: майданчик квадратно! форми розташований у 

твденнш частит городища роменсько-давньоруського часу. 3 
натльного боку в1др1заний в1д майданчика городища ровом ши
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риною 3 м та глибиною 1,3 м. Схили ескарповат на висоту до 5 
м. Майданчик piBHiii, по середиш знаходиться западина квадрат- 
Hoi форми i3 заокругленими краями.

Час заснування: середина XVII ст

Караульна вежа на територи городища поблизу с. Мокриця. 
План €. Осадчого та О. KopoTi.
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Караульна вежа Московсько? держави в с. Мокриця. Рекон
струкщя €. Осадчого, малюнок О. Бондаря.

МОСКОВСЬКИЙ БОБРИК

Московський Бобрик, с., Московськобобрицька с/p, Лебе- 
динський р-н. Замок Pe4i Посполито!, прикордонний острог 
Московсько! держави.

Розташування: с. Московський Бобрик, центральна частина 
села.

Рельеф: мис правого берега р. Бобрик, висота над р1внем за- 
плави становить 3 -  5 м.

Дослщники: описана арх1епископом Ф1ларетом. Археолог1чт 
розвщки G.M. Осадчого.

Письмов1, граф1чт джерела: опис середини XVII ст., план 
села на карт11784 р.

Розм1ри: не встановлет
Укр1плення: за даними карти 1784 р. фортеця знаходилася на 

мис1 трикутно! форми. Д а т  про укршлення на сьогодт не вияв- 
л е т .

Час заснування: середина XVII ст.
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НЕДРИГАЙЛ1В

Недригайл1в, смт. Сотенне м1сто Сумського козацького полку.
Розташування: смт. Недригайл1в, центральна частина сели

ща, пл. Ленша, вул. Ленша, вул. Щебетутв.
Рельеф: мис р1чки Сула. Висота над р1внем заплави становить

4 -  7 м.
Дослщники: описана арх1епископом Филаретом. Археолоичт 

розвщки С. М. Осадчого.
Письмов1, граф1чт джерела: план м1ста зображений на карта 

Г.Л. де Боплана, опис м1ста 1690 р., план 1787 р., топограф1чний 
план С.М. Осадчого 2006 р.

Розм1ри: окольного граду 900 м на 400 -  450 м, острогу 200 м 
на 100 -  120 м, замку 20 м на 20 м.

Укршлення: острог мав укршлення у вигляд1 натльного рову 
та деревно1 стши з прогзною баштою шириною 5 м. По кутах було 
розташовано глух1 п’ятю тш т вежь По периметру острог був 
укршлений частоколом. У середиш острогу було збудовано ква- 
дратний замок. BiH був збудований на невисокому валу, по пери
метру укршлений частоколом та мав про1зну башту у швденнш 
частит. Розм1ри замку 20 м на 20 м. У другш половит XVII ст. 
територ1я фортещ зб1лыпуеться, валом та ровом обноситься по
сад. Окольний град розташовувався з твденно-зах1дного боку вщ 
замку. За описом м1ста 1690 р. Недригайл1в складався з острогу, 
казенного городка та окольного города. Про1зна башта була без 
верху i практично зруйнована. В1д великих BopiT з твдня на т в -  
шч знаходилися н а т л ь т  укр1плення -  острожна стша з кутови- 
ми баштами.

Час заснування: острог до 1632 р., окольний град -  середина
XVII ст. замок -  середина XVII ст.
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Фортеця Недригайл1в на „Чертеже Обоянской провинции”.

Фортеця Недригайл1в за планом кшця XVIII ст.
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Недригайл1вський острог. Реконструкщя С. Осадчого, малю- 
нок О. Бондаря.

HOBI ВИРКИ

Нов1 Вирки, с., Нововиртвська с/p, Бглотльський р-н. При- 
кордонний острог Московсько! держави.

Розташування: с. Hoei Вирки, т в т ч н а  околиця села, вул.
А. Пармузшо!, урочище Городище.

Рельеф: мис, утворений вигином долини р. Сейм. Висота над 
р1внем заплави становить 16 -  20 м.

Дослщники: архерлог1чт розвщки С.М. Осадчого.
Письмов1, граф1чт джерела: топограф1чний план С.М.

Осадчого 2006 р.
Розм1ри: 150 м на 120 -  40 м.
Укршлення: городище трапещепод1бно! форми. 3 натльного 

боку простежуються залипши валу шириною 7 -  12 м та висотою 
0,7 -  1 м. Вал в окремих м1сцях розорюеться, на ньому розташо- 
в а т  будинки. Найкраще збер1гся в1н в твтчно-схщ нш  части-
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H i. 3 натльного боку валу був розташований piB. У тслявоен т 
роки piB було засипано, а т з т ш е  вулицю заасфальтовано. Вщ 
рову залишилися невелию ярки, якх утворилися в результат! 
ерозп, вони вказують на мнще де piB впритул пщходив до схилу 
заплави. JlMOBipHa ширина рову 10 -  12 м. Швтчно-захщний 
та твтчно-схщ ний схили досить KpyTi та додатково yкpiплeнi 
ескарпом висотою 2 -  3 м, при цьому з твтчно-схщного боку 
утворився майданчик шириною 2 м.

Час заснування: перша половина XVII ст.

Шзньосередньов1чне городище в с. Hoei Вирки. Залишки при- 
кордонного острогу Московсько1 держави.

План €. Осадчого.
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ОЛЕШНЯ

Олешня, с. Олешнянська с/p, Охтирський р-н. Прикордонний 
замок Pe4i Посполито1, сотенне мютечко Охтирського полку.

Розташування: с. Олешня, центральна частина.
Рельеф: мис, утворений долиною р. Олешня, струмка та яром. 

Висота над р1внем заплави 2 -  4 м.
Дослщники: описана арх1епископом Фьларетом. Археолог1чт 

розвщки G.M. Осадчого.
Письмов1, граф1чт джерела: опис фортещ 1652 р., план 

фортещ на карт1 Г.Л. де Боплана, топограф1чний план С. М. 
Осадчого 2006 р.

Розм1ри: 240 м на 80 м
Укршлення: городище прямокутног форми. 3 твтчн ого , т в -  

тчно-схщного та твденного, твденно-сх1дного ботв виявлет 
залишки нижньо1 частини валу висотою в1д 1 до 1,5 м. Частина 
твденно-захщного валу зруйнована буд1влями колишньо1‘ фер- 
ми. За описом Олеш т 1652 р. по кутах розташовувалися ква- 
дратн1, або шестикутт башти,

Час заснування: перша половина XVII ст., перебудована у 
1652 р.

Шзньосередньов1чне городище в с. Олешня. Залишки фортещ 
Олешня. План G. Осадчого та О. KopoTi.
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Острог Олешня. Реконструкщя €. Осадчого, малюнок 
О. Бондаря.

ОХТИРКА

Охтирка, м. Центр Охтирського козацького полку.
Розташування: м. Охтирка, центральна частина.
Рельеф: тдвищення л1вого берегу р. Охтирка в м1сщ злиття з 

р. Гусинка. Висота над р1внем заплави становить 2 -  4 м.
Дослщники: описана арх1епископом Фгларетом. ApxiBHi мате- 

р1али опублшоваш Я.Г. 1ванюком. Спостереження за земляними 
роботами, археолопчт дослщження в.М. Осадчого.

Письмов1, граф1чт джерела: план м1ста Охтирка 1784 р. опис 
м1ста Охтирка 1668 р., опис м1ста Охтирка 1709 р.

Розм1ри: фортещ - 200 м на 300 м, замку -  60 м на 60 м.
Укршлення: фортеця мала двочасний устрш -  зовнипт MicbKi 

укршлення i внутр1шнш замок. У 1667 р. Охтирська фортеця 
була укршлена: стоячим облым дубовым лесом в вышину с
обламы 2 сажени. На об ламах положены катки в городе к стене 
вместо Тарасов ставлены столпцы и насыпаны землёю сверх 
столпцов поделаны коровати, на короватях колья, к короватям 
приставлены лестницы, по городу 5 башен с проезжими вороты,
9 башен глухих, около всего города по мере городовые стены с

£> ^
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башнями 1013 саженей с полу саженью околот города. Подле 
городовые стены выкопан ров, посреди города раскат рублен в 6 
стен с двома мосты, тайников в городе нет, потому что Ахтырской 
построен в низком месте, колодезей в городе много, в осадное 
время водою скудно не будет".

За описом 1668 р. Охтирська фортеця мала вал, який захищав 
и по периметру. На валу було встановлено дерев’яну стшу 
висотою 4,32 м. Стша була зроблена тарасами. На верш ит стши 
були споруджет банкети. 3 натльного боку було вирито piB 4,32 
м, ^рунт з якого було використано при споруджент дерев’яно! 
стши. У 1709 р. Охтирська фортеця була реконструйована, 
укршлення були доповнет баштами та бастюнами. Башти були 
про13ними та глухими. За формою башти були чотирьох, шести 
та восьмикутними. Башти не мали верхнього покриття. Поблизу 
першого та другого бастютв було влаштовано тайники, o6niHTi 
сосновими колодами. За описом кшця XVIII ст. Охтирка мала 
п’ять башт та два бастюни, про!зт ворота знаходилися з niBH04i 
та заходу. На середину XIX ст. вал збер^ся по лiвoмy 6epe3i р. 
Охтирка.

У 2006 р. при спостереженнях за бугцвництвом будинку по 
вул. Жовтневш, 12, було виявлено залишки рову внутршнього 
замку. Профшь рову було зафшсовано у твденно-схщнш та 
твтчно-захщ нш  стшках котловану. Pie тдпрямокутний у 
профип. Заповнення складалося з сильногумусованого чорнозему 
та зaпливiв глини з поодинокими вуглинами. Ширина рову 10 м, 
глибина 2,8 м.

Час заснування: 1654 р., модертзащя 1709 р.
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Фортеця Охтирка за планом кшця XVIII ст.
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йвЕйнтавв

500 саж

Фортеця Ох.тирка на Kapri «Плану Генерального 
межування».

шски
Шски, с. Шсювська с/p, Буринський р-н. Городище Глушець. 

Прикордонна сторожа Московсько! держави.
Розташування: с. Шски, вул. Лешна, ур. Красна Школа. 
Рельеф: мис л1вого берега р. Сейм, висота над р1внем заплави 

становить 4,5 м.
Дослщники: вщкрите та обстежене С.М. Осадчим та О.В. Ко- 

ротею у 2014 р.
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Письмовз., граф1чт джерела: сторожа згадуеться у
путивльських грамотах XVII ст., топограф1чний план С. М. 
Осадчого та О.В. KopoTi 2014 р.

Розм1ри: 80 м на 60 м
Укршлення: майданчик городища р1вний. На ньому

знаходиться приватна садиба та ру!ни будинку школи. Схил и 
крут1, слщ1в ескарпування не виявлено. 3i схщного боку 
городище укршлене валом та ровом. Ширина рову становить 
22 м, глибина -  2,5 -  3 м. Вал мае значш пошкодження. Його 
вершина пошкоджена траншеею при буд1вництв1 школьного 
тиру, в тип валу знаходяться юлька льох1в. Ширина валу 
становить 22 м, висота збережено! частини -  2,5 м

Час заснування: XII ст., середина XVII ст.

Городище багатошарове в с. Шски. Сторожа Московсько1 

держави.



ПРИСТ АЙЛОВЕ

Пристайлове, с. Пристайл1вська с/p, Лебединський р-н. 
Прикордонний острог Московсько1 держави.

Розташування: с. Пристайлове, твденна околиця села, ур. Го
родок.

Рельеф: мис правого коршного берега р. Псел. Висота над piB- 
нем заплави становить 42 м.

Досл1дники: вщоме за даними Д.1. Багал1я, археолопчт 
дослщження I.I. Ляпушкша. археолопчт розвщки 
G.M. Осадчого, О.В. KopoTi.

Письмов1, граф1чт джерела: топограф1чний план
I.I. Ляпушкша сер. 50-х pp. XX ст., топограф1чний план G.M. 
Осадчого та О.В. KopoTi 2007 р.

Розм1ри: 136 м на 41 -  20 м.
Укршлення: городище витягнуто! трапещепод1бно! форми, в1д 

плато кор1нного берега в1дд1лений ровом шириною 10 -  15 м та 
глибиною 9 -  10 м. У т в т ч н ш  частит городища було виявлено 
залишки невеликого ескарпу висотою 2,5 м та рову шириною 4 
м та глибиною 1,5 м, який проходив по тдошв1 мису. У середит
XIX ст. на територп городища було знайдено частину ствола гар- 
мати довжиною 1 аршин, товщиною 5 вершшв. За пов1домлення- 
ми Д.1. Багал1я у середит XIX ст. на територп городища та схи- 
лах знаходили свинцев1 куль

Час заснування: IX ст., 1650 р.
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Ц*ис. Ы. Ч оробище 'ЛовотроЩъ^е. Joauiuiqi прикордонного острогу IMocr^ 
УТлан €•%. Осадчого та 0 .<В. %ppomi.

Городище Новотрощьке. Залишки прикордонного острогу 
Московсько1 держави. План €. Осадчого та О. KopoTi.

ПУСТОГОРОД

Пустогород, с., Пустогородська с/p, Глух1вський р-н. Прикор- 
донний острог Реч1 Посполито!.

Розташування: с. Пустогород, урочище Зар1ччя.
Рельеф: мис правого берега струмка -  л1во! притоки p. Ceica, 

висота над р1внем заплави становить 8 м.
Досл1дники: описана арх1епископом Ф1ларетом. Археолог1чт 

розвщки Д.Я. Самоквасова, 1.Я. Морачевського, В.В. Приймака, 
G.M. Осадчого та О.В. KopoTi.

Письмов1, граф1чн1 джерела: топограф1чний план G.M.
Осадчого та О.В. KopoTi 2011 р.

Розм1ри: замку 45 -  50 м. посаду - 60 м на 25 м.
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Укршлення: складаеться з двох частин -  замку та укршлено- 
го посаду. Замок трикутно! форми, з натльного боку укршле
ний валом висотою до 1,5 м та шириною 8 м та ровом шириною
10 м та глибиною 2 м.. 3i сходу розташований укршлений посад 
трапещепод1бно! форми, Укршлення посаду складаються з рову 
шириною 5 м та глибиною 0,8 м i валу висотою до 1 м та шири
ною 4 м.

Час заснування: XII ст., перша половина XVII ст.

Городище в с. Пустогород. Залишки прикордонного острогу 
Московсько1 держави. План €. Осадчого та О. KopoTi.

ПУТИВЛЬ

Путивль, м. Центр Путивльського пов1ту Московсько! 
держави.

Розташування: м. Путивль, ур. Городок.
Рельеф: мис правого коршного берега р. Сейм. Висота над 

р1внем заплави становить 42 м.
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Д ослщ никй: археолопчт дослщження Д .Т. Березовця,
В.А. Богусевича, Б.О. Рибакова, О.В. Сухобокова. Археолог1чт 
розвщки G.M. Осадчого, О.В. KopoTi, Д.В. Каравайка. 
Арх1тектурн1 досл1дження В.В. Вечерського.

Письмов1, граф1чт джерела: „Чертёж Обоянской провинции”
XVII ст., опис Путивля П. Алеппського 1654 р., описи та пла- 
ни м1ста XVI -  XVIII ст., топограф1чний план G.M. Осадчого та 
О.В. KopoTi.

Розм1ри: Городка 110 м на 90 м, Нового города -  110 м на 30 -  
50 м.

Укршлення: фортеця складалася юлькох частин -  Городка, 
Нового города, Окольного города, Молченського монастиря. Го
родок знаходиться у твденнш  частит мису. Форма наближена 
до трапецп. 3 натльного боку укршлена ровом шириною 20 м 
та глибиною 1,5 -  2 м i валом шириною 20 -  22 м та висотою 2
-  3 м. По периметру фортеця була укршлена тарасами i3 8 вось- 
мигранними, шестигранними та чотиригранними баштами, як1 
розташовувалися на натвкруглих виступах-ронделях. Рондел1 
натвкругло! форми шириною 6 -  7 м. Вони знаходяться у т в -  
денно-схщному та твденно-захщному кутах фортещ та на захщ- 
нш сторот. У твденно-схщнш сторот фортещ виявлет два рон- 
дел1 шириною 2 м. 1мов1рно, це залишки укршлень монастиря, 
що знаходився на територп фортещ.

В’1зд до Городка спроектований у твтчно-схщ нш  сторот 
фортещ. BiH розташований м1ж ровом та схилом яру 3i cxiflHoi 
сторони фортещ. Ширина в’1зду 4 -  7 м. BiH був укршлений 
захабом з двома баштами, одна з яких була про!зною. Фортеця 
мала власний колодязь, що знаходився у Тайничнш 6aniTi та 
систему водопостачання з Сейму. У 1585 р. було збудовано нов1 
укршлення на перешийку, що з’еднував мис i3 плато коршного 
берега. Укршлення Нового города зображет на KapTi кшця
XVIII ст. Земляний вал збудовано вздовж схил1в перешийку, 
з твтчно-захщного та твтчно-схщ ного бок1в зображет 
п’ятикутт бастюни.

Окольний город був укршлений дерев’яною ст1ною з ппстьма 
брамами. Укр1плення окольного городу об’еднували Городок, 
Молченський, Святодух1вський та Борисогл1бський монастир1.
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У твденно-схщнш частит фортещ у XVI ст. ншував острог. 
BiH знаходився на пониженому мис1 правого коршного берега 
р. Сейм, що утворений долиною р1чки та яром. Висота над 
р1внем заплави становить 36 м. 3 натльного боку мису icHye 
западина, що у давнину могла бути ровом, згодом засипаним. За 
традищею острог Mir бути укршленим частоколом або патисадом 
з баштами. У кшщ XVI ст. територ1ю острогу передають ченцям 
Молченського монастиря, ят  заснували тут монастирське 
пов1р’я. Згодом на м1сщ острогу були зведет цеглят укр1плення 
монастиря.

Монастир мае форму неправильно! трапеци. Його розм1ри 120 
м на 65 м. У центр1 монастиря знаходиться собор Р1здва Пресвято! 
Богородиц!, пристосований до оборони. 3 твдня та сходу собору 
знаходиться галерея, пристосована для розмщення пищалей 
та легких гармат. Висота ще! галере! дозволяе обстр1лювати 
дв1р монастиря та ‘стши, крутизна схшпв перешкоджае !х 
обстр1лу. Стши собору товст1, мають прокладений в них бойовий 
хщ 3i стрЪгьницями. Центральна частина, апсида та прид1л
-  чотирикутт, в1втарна башта -  триярусна, верхнш ярус -  
восьмигранна бойова камера мае стр1льнищ. Вх1д до камери 
захищений таемним коридором, прокладеним у товпц стши. Цим 
проходом можна вийти на сходи, що ведуть до прим1щення. Тут 
сходи роблять поворот на 90° У цьому м1сщ знаходяться масивт 
зал1зт петл1 на яких кршилися масивт двер1. Поряд з петлями 
знаходиться амбразура з яко! можна прострыновати вхщ до бойо- 
во! камери собору.

По периметру знаходяться буд1вл1 (келп, церква, житлов1 
прим1щення), що були з’еднан1 цегляним муром висотою до 4 -  5 
м. Мур зруйнований ероз1ею та роз1браний. Фрагменти муру збе- 
реглися у вигляд1 фрагмента у твденно-зах1днш частин1 мису. 
Вони складалися з шар1в цегли та кварциту. Товщина стши ста
новить 2,5 м. У твтчно-зах1днш сторот мису знаходиться над- 
брамна башта, нин1 перетворена на дзвшицю та округла кутова 
вежа д1аметром 6 м. Мур мае отвори косого бою та гарматт амб- 
разури б1ля т д т ж ж я . Схили мису крут1, слщи ескарпування не 
простежуються. На твтчн ом у  схил1 знаходиться цегляний мур 
протяжтстю 120 м. Його висота становить 2,5 м, ширина -  1 м. 
Мае стрЛльнищ для ручно! вогнепально! збро! та гармат. Собор 
е висотною домшантою монастиря, з його стш добре простр1лю- 
ються майданчик обител1, npocTip перед воротами та схили.
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В Н 0 И В Н

Шдвальна частина собору могла бути арсеналом та пороховим 
складом.

Окольний город був укршлений валом та ровом, що мали каль
ка B o p iT , зокрема Б1лоберегськ1, Сеймськ1, Новгород-CieepcbKi та 
ш.

Час заснування: IX -  X ст., XI -  XIII ст., XIV- XVIII ст.

Фортеця м1ста Путивль на «Чертеже Обоянской провинции».

Путивльська фортеця на «Окремш карт1 Путивля» 
кшця XVII ст.
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Фортеця Путивль на icapri «Плану Генерального 
межування».

I
I

О 50 100 м
taj-tt. Д. -Г7 Г

Городище в м. Путивль, ур. Городок. Залишки замку мдета 
Путивль. План €. Осадчого та О. KopoTi.
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РОМНИ
(Прикордонний острог, сотенне м1сто)

Ромни, м. Прикордонний острог Реч1 Посполито!, сотенне M ic- 
то Лубенського (згодом Миргородського) козацького полку.

Розташування: м. Ромни м1ж бульваром Шевченка, Базарною 
площею та заплавою р. Сула.

Рельеф: мис, утворений заплавою р. Сула та яром. Висота над 
р1внем заплави становить 38 -  42 м.

Дослщники: описана О.Ф. Шафонським. А рхеолопчт до- 
слщження М.О. Макаренка, I.I. Ляпушкша, Ю.Ю. Моргунова, 
О.В. Сухобокова, археолопчт розвщки С.М. Осадчого.

Письмов1, граф1чт джерела: план MicTa на KapTi Г. Л. де Бо- 
плана, план м1ста 1802 р.

Розм1ри: Великого острогу -  750 м на 650., Малого острогу -  
200 м на 80 -  100.

Укршлення: фортеця пол1гональна, складалася з двох частин: 
Малого i Великого остропв. Малий острог трапещепод1бно1 
форми, з натльного боку був укршлений ровом шириною 15 -  
17 м, в1д якого на даний час залишилася широка западина 
глибиною до 1 м та валом, який збер1гся у твтчно-захщному 
кут1 городища. Ширина збереженого валу 20 -  22 м, висота
1,2 -  1,4 м. Захщний схил городища не мае слццв штучного 
тдр1зання. Тут природна крутизна схилу не потребувала 
ескарпування. На верш ит старого валу було поставлено 
дерев’яну стшу. По центру валу зроблено в’1зд, який захищала 
прогзна башта. По периметру замок був обнесений дерев’яною 
стшою з кутовими баштами. Одна з башт розташовувалася на 
стр1лщ мису, чотири -  у твн1чно-сх1дному та твтчно-захщному 
кутах острогу. Четверта башта -  про!зна, розташовувалася в 
центр1 валу роменсько-давньоруського часу. Великий острог 
знаходиться з натльного, твтчн ого , боку замку. Його розм1ри 
750 м на 650 м. Укршлення Великого острогу складаються з 
рову та дерев’яно! стши, як1 проходять в1д схилу правого берега 
р. Ромен до яру правого берега р. Сула. При обстежент схщно! 
частини Великого острогу були виявлет рондель Розм1ри 
рондел1в коливаються в1д 5 до 7 м. За даними платв 1650 та
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1802 pp. з твтч н о го  боку фортечний мур мае три рондел1 -  два 
кутових та один у центрь Там розташований один з в’1зд1в до 
фортещ. Тут розташовувалася одна з про!зних башт. По кутах 
фортещ розташовувалися глух1 башти. 3 твденного та схщного 
бок1в стша проходить краем схилу. Тут рондел1 було збудовано 
на мисопод1бних виступах кор1нного берега. На них також 
стояли глух1 башти. На п л ат  В.Г. Ляскоронського 3i схщного та 
захщного боку знаходився вал. BiH роздгляв великий острог та 
посад. Рештки валу було знесено у середит XX ст. 3 твденного 
боку було влаштовано ще один в’гзд до фортещ. BiH проходить вщ 
переправи через р. Сула каньйоном, що npopi3ye коршний берег. 
Тут стояла про1'зна башта, що i3 захщного боку була з’еднана з 
укршленнями замку, a 3i схщного -  з укршленнями посаду.

Час заснування: IX -  XI ст., XI -  XIII ст., nepnii роки XVII ст.

Фортеця Ромни на Kapri «Плану Генерального межування».
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Городище Ромни. Залишки сотенного м1ста Ромни. План
6. Осадчого та О. KopoTi.

РОМНИ
(Прикордонний замок Реч1 Посполито!')

Ромни, м., Лозова, прикордонний замок Реч1 Посполито1. 
Розташування: м. Ромни, район Лозова.
Рельеф: мис утворений долинами струмка та р. Сула. Висота 

над р1внем заплави 20 -  22 м.
Дослщники:: згадуеться О.Ф. Шафонським, археолог1чт роз- 

вщки В.Г. Ляскоронського, Л.В. Падалки, G.M. Осадчого та О.В. 
KopoTi.

Письмов1, граф1чт джерела: позначена на KapTi Г.Л. де 
Боплана, опис фортещ 1901 р.

Розм1ри: не встановлено.
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Укршлення: за даними опису початку XX ст. з натльного 
боку фортеця була укршлена ровом та валом. У середит XX 
ст. городище було повтстю знищене буд1вництвом мулових 
майданчиюв м. Ромни.

Час заснування: середина XVII ст.

POTIBKA

Рот1вка, с. Стр1льник1вська с/p, Путивльський р-н. Прикор
донний острог Московсько! держави.

Розташування: с. Рот1вка, 2 км на твденний сх1д вщ твден- 
но! околищ села в ур. Городок.

Рельеф: мис правого коршного берега р. Клевень. Висота над 
р1внем заплави становить 20 м.

Досл1дники: археолопчт розвщки Д.Я. Самоквасова,
В.В. Приймака, G.M. Осадчого, О.В. KopoTi, Д.В. Каравайка.

Письмов1, граф1чт джерела: згадуеться у документах
м1ждержавно1 K O M ic ii з розмежування кордону м1ж Р1ччю 
Посполитою та Московською державою т д  1634 р.,
топограф1чний план G.M. Осадчого та О.В. KopoTi 2011 р.

Розм1ри: 115 м на 115 м.
Укршлення: городище прямокутно1 форми. 3 твтчн ого , 

натльного боку укршлений валом шириною 8 м та висотою
3 м. Майданчик городища у твденнш частит пошкоджений 
ямами i траншеями. Д.В. Каравайком було проведено розр1з 
валу. З ’ясовано. Що вал мае два буд1вельних перюди. Перший 
пов’язаний з буд1вництвом укршлень городища у ранньому 
зал1зному вщь Перший вал мав висоту 1,4 м. Над ним було 
здшснено досипку з культурного шару городища. Цей перюд 
можна пов’язати з намаганням тдсилити укр1плення городища 
у тзньосередньов1чних час, адже культурних решток роменсько! 
культури та давньоруського часу не було виявлено.

Час заснування: VI -  V ст. до н.е., кшець XVI -  початок XVII
ст.
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J§

50 м

Шзньосередньов1чне городище поблизу с. Ропвка. Залишки 
прикордонного острогу Реч1 Посполито!*. План €. Осадчого та

О. KopoTi.

рудневЕ

Рудневе, с., Рудневська с/p, Путивльський р-н. Городище ni3- 
ньосередньов1чне.

Розташування: Сумська область, Путивльський район, с. Руд* 
неве.
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Рельеф: мис правого берега р. Берюшок, висота над р1внем за- 
плави становить 15 м.

Дослщники. археолопчт розвщки 6 .М. Осадчого.
Письмов1, граф1чт джерела: згадуеться у документах першо! 

половини XVII ст., топограф1чний план G.M. Осадчого та 
О.В. KopoTi 2011 р.

Розм1ри: 45 м на 25 -  10 м.
Укршлення: городище прямокутно! форми. 3 натльного боку 

укршлена валом шириною 6 - 8 м та висотою 2 м та ровом шири
ною 10 м та глибиною 1,7 м. 3 тв т ч н о ! сторони знаходиться рон
дель. BiH розташований у захщнш сторот фортещ розм1рами 4 м 
на 2 м. Схили мису штучно тд р1зат  для надання ч1ткого прямо- 
кутного контуру.

Час заснування: перша половина XVII ст.

Шзньосередньов1чне городище в с. Рудневе. 
План €. Осадчого та О. KopoTi.
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СЛАВГОРОД

Славгород, с., Славгородська с/p, Краснотльський р-н. Сотен
не м1сто Охтирського козацького полку.

Розташування: с. Славгород, центральна частина села.
Рельеф: займае мисопод1бне тдвищення, утворене злиттям pi- 

чок Пожня та Корова. Висота над р1внем заплави становить 32 м.
Досл1дники: археолоичт розвщки С.М. Осадчого 2010 р.
Письмов1, граф1чт джерела: опис MicTa кшця XVII ст., карта 

середини XIX ст.
Po3Mipn: замку 60 м на 60 м, окольного города 300 м на 300 м.
Укршлення: фортеця квадратна, складалася з внутр1шнього 

замку та окольного города. Укршлення замку не збереглися 
через перепланування центрально! частини на початку XIX ст., 
коли там велося буд1вництво муровано! Трощько! церкви. По 
периметру окольний город був укршлений тарасами з чотирма 
глухими кутовими баштами та двома прогзними. У т в т ч н ш  та 
зах1днш частит фортещ збереглися дьлянки гласису висотою 2,5 -  
3 м.

Час заснування: 1686 р.

СМ1ЛЕ

Смгле, с., См1л1вська с/p, Роменський р-н. Сотенне мкто 
Лубенського козацького полку.

Розташування: Сумська область, Роменський район, с. Смьле.
Рельеф: мис утворений злиттям р1чок См1ла та Бишкшь.
Дослщники: археолопчт розвщки М.О. Макаренка,

С.М. Осадчого та О.В. KopoTi.
Письмов1, граф1чн1 джерела: опис м1ста середини XVII ст., 

план С.М. Осадчого та О.В. KopoTi 2011 р.
Розм1ри: 200 м на 100 м.
Укршлення: фортеця прямокутно! форми. Швтчно-схщна 

сторона ескарпована на висоту 3 -  4 м. Ширина майданчика 2 -
2,5 м. За даними М.О. Макаренка по периметру фортеця була
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укршлена валом. За описом середини XVII ст. на валу збудоване 
укршлення з двох ряд1в дубових колод. По кутах знаходилися 
дубов1 квадратт башти. Брами знаходилися у схщнш та захщнш 
сторонах.

Час заснування: 1649 р.

Шзньосередньов1чне городище в с. Смые. Залишки сотенного 
м1ста См1ле. План 6. Осадчого та О. KopoTi.

СОСОНКА

Сосонка, с. Старо1ван1вська с/p, Охтирський р-н. Лосицький 
острог Реч1 Посполито! та Московсько! держави.

Розташування: с. Сосонка, 0,3 км на схщ в1д села.
Рельеф: мис, утворений долиною р. Сосонка та ярами. Висота 

над р1внем заплави 32 м.
Дослщники: археолопчт розвщки С.М. Осадчого та О.В. 

KopoTi.
Письмов1, граф1чт джерела: топограф1чний план

С.М. Осадчого та О.В.1 KopoTi 2010 р.
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Розиири: 250 м на 100 -  40 м.
Укршлення: городище трапещепод1бно1 форми. Мае два 

бугцвельних перюди. Перший пер1од представлений натльними 
укршленнями та канавкою вщ частоколу по периметру. 3 
натльного боку фортеця укршлена двома рядами вал1в та ровом. 
Ширина натльного валу становить 4 -  5 м, висота -  1 м. PiB мае 
ширину 7 м та глибину 2,5 -  3 м. Другий вал мае ширину 7 м та 
висоту 1,5 м. По краях та середт валу розташоват натвкругл1 
виступи -  рондель 1х ширина 5 м. По периметру городища 
виявлено залишки ровика шириною 0,7 м та глибиною 0,3 м. 
Ймов1рно, залишки канавки вщ частоколу. У твденному кут1 
канавка перериваеться. Тут знаходиться квадратний майданчик, 
ймов1рно, вщ кутово! башти. На стрьлщ мису виявлено рештки 
„тайника”, таемного ходу до джерела води. Тайник був 
викопаний у схили мису.

До другого перюду можна вщнести розташоване у середит 
городища трапещепод1бне укршлення. Вал зведений у межах 
укршлень. Ширина валу становить 2 м, висота 0,3 -  0,7 м. Вал 
вщр1зае стрелку мису та збудований у взаемоди з натльними 
укршленнями. У т в т ч н ш  частит вал пщходить пщ кутом до 
центрального ронделя, утворюючи додаткове укршлення в’1зду 
або захаб.

В м1сщ про1зду закладено траншею шириною 1 м та довжиною
3,5 м. В результат! було дослщжено стратиграф1ю валу. Висота 
насипу становить 0,98 м, вона складаеться з лесопод1бного 
ciporo Грунту, над яким зафшсовано шар материково1 глини 
потужтстю вщ 20 до 45 см.

Час заснування: 1640-1641 pp., перебудована т е л я  1647 р.



Шзньосередньов1чне городище поблизу с. Сосонка. Залишки 
прикордонного острогу Реч1 Посполито!* та M ockobcbkoi держа

ви. План €. Осадчого та О. Kopoii.
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Прикордонний острог Московсько!' держави поблизу с. Сосон- 
ка. Реконструкщя С. Осадчого, малюнок О. Бондаря.

Прикордонний острог Peni Посполито!* поблизу с. Сосонка. 
Реконструкщя С. Осадчого, малюнок О. Бондаря.
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СТЕПНЕ

Степне, с., Михайл1вська с/p, Лебединський р-н. Укршлений 
майданчик сел1тровар1в.

Розташування: с. Степне, 1,4 км на твденний захщ вщ т в -  
денно-захщно! околищ села, в лнюсмузь

Рельеф: плато правого берега р. Псел, висота над р1внем запла- 
ви 50 м.

Дослщники: археолопчт розвщки Л.1. Бишнською 1989 р., 
С.М. Осадчого та О.В. KopoTi 2013 р.

Розм1ри: 79 м на 45 м
Укршлення: складаеться з майдану та укршленого майданчи

ка. Майдан тдковопод1бно! форми. Д1аметр насипу становить 43 
м, висота 2,5 м.

На твдень вщ майдану знаходиться укршлений виробничий 
майданчик прямокутно! форми. По периметру вш оточений 
валом шириною 2 -  2,5 м i висотою 0,8 -  1 м та канавкою 
шириною 1 -  1,5 м та глибиною 1 м.

0 50 м
- горизонталь 
-горизонталь долом моча
-вал-Р»

—  - грунтова дорога 
( ^ )  -западина

Укршленний Ta6ip сел1тровар1в поблизу с. Степне.
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СУДЖА

Суджа, м. Суджанський район, Курська область, Росшська 
федеращя. сотенне м1сто Сумського козацького полку.

Розташування: м. Суджа, центральна частина м1ста.
Рельеф: мис, утворений злиттям р1чок Суджа i Олешенка. Ви

сота над р1внем заплави 6 -  8 м.
Дослщники: арх1тектурт дослщження М.П. Цапенка.
Письмов1, граф1чт джерела: опис м1ста 1665 р., опис м1ста 

1668 р. укршлення зображет на KapTi ПГМ.
Розм1ри: фортещ 280 м на 260 м. OpieHTOBHi розм1ри замку 50 

м на 50 м.
Укршлення: фортеця шхгпгональна, п>ятикутна. Перше

укршлення було збудоване у 1664 р. По периметру зведет 
укршлення як1 складалися з рову та валу. Дерев’яна стша 
фортещ була укршлена 4 прогзними та 10 непро!зними баштами. 
3 трьох башт вели ходи до р. Судж1 та Гусиного болота. По 
кутах фортещ знаходилися рондеЛ1 та башти. Замок квадратно! 
форми розташовувався в центр1 фортещ. В середит фортещ був 
збудований острог розм1ром 30 на 30 сажень, укршлений валом, 
ровом та дерев’яною стшою.

У 1665 рощ тел я  велико! пожеж1 розпочалося буд1вництво 
укршлень Судж1 яке було завершене у 1668 рощ. В цьому ж рощ 
дяк Никифор Яцков доповщав царю, що: „...в Судже построил 
город со всякими городскими крепостьми... Окружность остро
га была несколько более полуверсты, высота стен 2,5 сажня, 
обламы были рублены в 3 венца, котки положены на обламы в 3 
ряда, кровати помещены и лестницы построены по всему ост
рогу, острожная стена была рублена тарасами в полтора арши
на, около острога шел ров глубиной в 2 сажени, по всему городу 
построен честик в 6 рядов, столбы вкопаны в три ряда. Окруж
ность всего города с башнями равнялась 1 версте 129 саж”.

Час заснування: 1664 р., вщбудова 1665 р.
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Фортеця Суджа на карт1 «Плану Генерального межування».
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СУМИ 
(Полкове м1сто)

Суми, м. Центр Сумського козацького полку.
Розташування: м. Суми, центральна частина м. Суми, м1ж ву- 

лицями Антонова, Кооперативною, Нижньою Соборною, площею 
Незалежност1, в урочипц Козацький Вал.

Рельеф: довгий мис, утворений злиттям р1чок Псел, Сумка та 
Стрелка. Висота над р1внем заплави становить 3 м (стрелка мису)
-  10 м.

Дослщники: описана apxienncKonoM  Фгларетом. ApxiBHi мате- 
р1али опублшоват Я.Г. 1ванюком, В.О. Харламовим, В.В. Вечер- 
ським. Археолопчт розв1дки В.Г. Ляскоронського. Археолоичш 
дослщження О.П. Мощ, О.С. Черненко, В.В. Приймака та С.М. 
Осадчого.

Письмов1, граф1чш джерела: лист Герасима Кондратьева до 
московського царя Олекс1я Михайловича 1655 р. з проханням 
заснувати MicTO. Доповщна воеводи Арсеньева на 1м’я 
московського царя Олекс1я Михайловича про буд1вництво ново! 
фортещ в Сумах 1658 р., опис м1ста Суми 1671 р., опис м1ста 
1678 р., план м1ста Суми 1768 р., план м1ста Суми 1786 р.

Розм1ри: Загальна довжина фортещ становить 1460 м, 
ширина коливаеться вщ 250 до 290 м. Розм1ри внутр1шнього 
замку 150 м на 150 м на 130 м. Укршлення посаду юлька раз1в 
перебудовувалися, його розм1ри 550 м на 430 м на 530 м.

Укршлення: за даними onnciB фортещ кшця XVII -  XVIII ст. 
по периметру укршлена дерев’яною стшою, мала 17 веж, з них 
6 з про1жджими воротами, 10 бшниць, 6 вилаз1в, а протяжтсть 
укр1плень становила 7400 м. 3 натльного боку фортеця 
була укршлена ровом, який переносився т д  час розширення 
фортещ. Pie зафшсований на nepexpecTi вулищ Воскресенсько! 
та провулку 9 Травня. Його ширина становила 20 м, глибина
2 м. За даними граф1чних джерел ровом були укрш лет ровом. 
PiB фортещ проходив сучасною Покровською площею, a  piB 
посаду вулицею Антонова. onnciB nepn io i Сумсько! фортещ не 
збереглося, тому реконструкщя проводиться на ocHOBi aнaлiзy 
залиш тв оборонних споруд. Перш за все це виявлення рову,
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не позначеного на жодному з план1в MicTa. BiH з’еднуе два 
яри, вщр1заючи таким чином мис у найвужчому м1сщ. KpiM 
того з твденного боку виявлет залишки нижньо! частини 
земляного ронделя. Залишки такого ж ронделя виявлет пщ 
час бугцвництва 3i сходного боку. Два шших рондел1, очевидно, 
були зруйноваш в результат т зтш о го  буд1вництва. З ’еднавши 
три точки на п л ат  отримуемо граф1чне вщтворення плану 
фортещ. Вона була майже квадратною розм1рами 200 м на 
250 м. Згщно з вимогами фортифшаци фортеця була захищена 
валами i3 дубовими стшами, залишки яких у вигляд1 колод 
були виявлет у 2002 р. По кутах фортещ були розташоват 
дерево-землят рондел1 де знаходились кутов1 башти. Перша 
фортеця на територп сучасних Сум була побудована отаманом 
Герасимом Кондратьевим у 1655 р. Проте, укршлення були 
прим1тивними i CKopini и можна вважати м1сцем тимчасового 
захисту а т ж  повнощнною фортецею. Вщ1рваш вщ мдеця 
постшного проживания та рем1сничих центр1в переселенщ при 
буд1вництв1 укр1плень змушен1 були користуватися обмеженою 
к1льтстю 1нструмент1в. Результатом була дуже низька оборонна 
спроможтсть таких поселень. В зв’язку з цим до стратепчно 
важливих поселень прибувають воеводи з гаршзоном стр1льщв. 
За IX пщтримки будуються сучасн1 укршлення, розширяеться 
територ1я фортець.

Для кер1вництва буд1вництвом ново! фортещ до Сум прибувае 
воевода Арсеньев, який починае перебудову укршлень. Був 
засипаний натльний piB старо!' фортещ, причому в засипщ 
використовувалися кол од и, покладет в три шари та пересипат 
чорноземом. Колоди мали оброблену поверхню та, C K o p in i за 
все, були залишками стши. Розширення фортещ проходило в 
твденно-захщному напрям1 -  перенесения натльних укр1плень 
на 100 м та укр1плення посаду, який був обнесений стшою. 
KpiM того було проведено пщсипку Грунту на стр1лщ мису та 
включения и до складу фортещ. У 1658 р. воевода доповщае до 
Москви про закшчення буд1вництва ново! фортещ. За описом 
фортещ 1678 р.:»... город Сумин построен в дубовом лесу, по мере 
около всего города и с посадом 3426 саженей, по городу 4 башни с 
проезжими вороты, 23 башни глухих, по острогу 8 проезжих во
рот, из города тайник к реке Пслу, вода в нём добра”.
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Залишки цих укршлень було дослщжено при реконструкцп 
будинку „Старих р1зниць” по вулищ Кооперативнш. В результат! 
буд1вельних po6iT було знято близько 150 м берегового схилу. 
Це дало змогу дослщити значний вщр1зок фортечного муру. 
Потужтсть культурного шару тут коливаеться вщ 2,5 до 3,5 м. 
BiH складаеться з багатьох прошартв, я т  утворилися за остант 
355 рок1в. Проте найб1лып шформативними е найнижч1 -  шар 
похованого чорнозему потужтстю до 0,6 м i насичений орган1кою 
та деревним тлшом потужтстю до 0,2 м. На всш дослщженш 
дглянщ зафшсоват залишки дубових стовтв д1аметром 0, 5 -  
0,6 м. Вони збереглися на висоту до 1 м та заглиблет в материк. 
Практично по середит дослщжено1 д1лянки культурного шару 
по вул. Кооперативнш зафшсований котлован споруди, яка 
nepepi3ae шар чорнозему та заглиблено! в материк. Ширина 
котловану становить 6 м, глибина понад 5 м вщ р1вня сучасно! 
noeepxHi. Заповнення котловану складаеться з буд1вельного 
см1ття у верхнш частин1 та чорнозему у нижнш. У нижн1й 
частит заповнення по краю виявлеш залишки дерев’яного 
зрубу. Д1аметр колод становить 0,15 -  0,2 м. Дно споруди не 
виявлене, заповнення простежуеться нижче р1вня буд1вельного 
майданчика. По краях споруди зафшсоват дерев’я т  стовпи. 
Не виключено, що це залишки „тайника” -  башти, у якш було 
улаштовано колодязь. Зважаючи на розташування стовтв по 
краю берегового схилу та ix  т л ь т с т ь  можна говорити про те, 
що ми маемо справу з залишками фортечного муру, точтш е з ii 
внутр1шньою частиною. Зовтш ня була знищена при буд1вництв1 
р1знищ в кш. XIX ст. Ст1на була побудована з дубових колод, якх 
були заглиблен1 в материк, a npocTip м1ж ними був заповнений 
Грунтом. Такий тип устрою фортечного муру вщомий за 
письмовими джерелами та археолотчними даними досл1дження 
фортець Белгородсько! оборонног смуги. K p iM  археолопчних 
дослщжень було проведено роботи по картографуванню залишк1в 
фортечних укршлень. За планом 1768 р. розм1ри фортещ 
становлять 430 м на 550 м на 530 м. За обм1рами довжина 
фортещ становить 460 м, ширина коливаеться вщ 250 до 290 м. 
В твденно-захщному кут1 фортещ розташовувався внутр1шнш 
замок в якому знаходився арсенал. Розм1ри замку 150 м на 150
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м на 130 м. Укршлення посаду кшька раз1в перебудовувалися та 
зб1лыпувалися.

За описом м1ста Суми 1686 р. укршлення м1ста мають: „ост
рог дубового леса в вышину стена полторы сажени. В остроге 
5 проезжих ворот, 10 башен глухих, 3 калитки, а по мере того 
острогу острожной стены с башнями с вороты и с калитками 
898 саженей. А  от того острогу пригорожен другой острог дубо
вого лесу, в вышину стена полторы сажени, в том остроге 4 про
езжих ворот, 9 башен глухих, 5 калиток, а по мере того другого 
острогу острожной стены с башнями и с вороты и с калитка
ми 866 сажень. Около тех обоих острогов выкопан ров в глуби
ну полторы сажени и в ширину тож и учинён вал небольшой, 
по мере всего того валу 3528 саженей”. У onnci м. Суми початку 
XVIII ст. е д а т  про те, що напередодт вторгнення шведських 
вшськ в Украшу за наказом Петра I було проведено модертзащю 
та розширення фортець Слобожанщини. В документ! сказано, що 
кн. О. Меншиковим в Сумах було збудовано великий бастюн, але 
точного мюця розташування його вказано не було. У 2008 р. т д  
час буд1вництва будинку за адресою м. Суми, пл. Незалежност1,
3 було виявлено залишки бастюну. Фортифшацшна споруда була 
розташована за лш1ею фортечного валу, на однш висот1 з його 
тдошвою. Бастюн мав розм1ри 20 -  м на 10 м i був п’ятикутшл 
форми. Його було збудовано з чорнозему та прошарюв св1тло- 
жовто1 глини з використанням дерев’яних колод, вбитих 
вертикально в г'рунт. Розташування колод дозволило встановити 
форму бастюну -  п’ятикутник з гострою вершиною та р1вною 
основою.

На територи Сумсько! фортещ було збудовано майстерню 
по виготовленню гармат. У 1695 р. було в1длито калька гармат 
довжиною у 2 аршини. Поступово укршлення руйнуються. За 
описом фортещ 1765 р.: „крепость земляная, окружённая дере
вянною стеною с башнями и земляным валом окружностью в 
1015 саженей в ней на одной южной стороне замок земляной же 
кругом него266 саженей с одном потаённым выходом для воды 
к речке Пслу который засыпался землёю; около того замка и с 
одной стороны к речку Сумке от форштадта земляной вал ши
рина тому валу 7 саженей, ширина рву 7 саженей, глубина рву 
полторы сажени, ширина брустверу 1 сажень, вышина валу со
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рвом две сажени с половиной. В одном валу против форштадта 
обветшалых 2 башни с проезжими воротами, а стрёх сторон от 
речки Сумки, Сумы и от речки Пела около форштадта -  ров за 
давностью времён весь осыпался и заровнялся так, что и при
знать того места не можно”

Час заснування: 1655 р., модерн1защя1658 р., 1671, 1678 та 
1704 pp.

Фортеця Суми за планом XVIII ст.



Сумська фортеця. Реконструкщя укршлень за описами XVII
— XVIII ст. та даними картограф1чних дослщжень G. Осадчого та

О. KopoTi.
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Фортеця Суми 1655-1657 pp. Реконструкщя €. Осадчого, 
малюнок О. Бондаря.

Реконструкщя Тайничо!' башти Сумсько!' фортещ. Рекон
струкщя €. Осадчого, малюнок О. Бондаря.
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СУМИ 
(Прикордонна сторожа)

Суми, м. Ковпаювська р/р. Прикордонна сторожа 
Московськог держави.

Розташування: м. Суми, пров. Горовий.
Рельеф: мис правого коршного берега р. Псел. Висота над piB- 

нем заплави становить 30 м.
Дослщники: археолог1чт розвщки М.О. Макаренка, I.I. Ля- 

пушкша, О.В. Сухобокова, М.П. Кучери, В.В. Приймака,
С.М. Осадчого.

Письмов1, граф1чт джерела: топограф1чний план I.I.
Ляпушкша сер. 50-х pp. XX ст., топограф1чний план С.М. 
Осадчого 2007 р.

Розм1ри: 75 м на 40 м на 25 м.
Укршлення: городище трапещепод1бно1 форми. 3 натльного 

боку укршлене валом та ровом спланованими т д  час буд1вництва 
у другш половин! XX ст. Ширина валу становить 8 м, ширина 
рову 10 м. На майданчику городища виявлено залишки внутр1ш- 
нього валу шириною 5 м та висотою 1,4 м. По периметру городи
ще укршлене валом висотою 1 м.

Час заснування: XI -  XIV ст., кшець XVI -  перша половина 
XVII ст.

Городище в м. Суми (Топол1). Залишки прикордонно!' сторона 
Московсько! держави. План €. Осадчого та О. KopoTi.
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СУМИ 
(Укрш лена садиба)

Суми, м. укршлена садиба полковника Г. Кондратьева. 
Розташування: Сумська область, м. Суми, вул. Чехова. 
Рельеф: мис першо! надзаплавно! тераси правого берега р. 

Псел, висота над р1внем заплави становить 8 м.
Досл1дники: обстеження В.В. Вечерського, С.М. Осадчого. 
Письмов1, граф1чт джерела: опис кшця XVII ст.,

топограф1чний план С.М. Осадчого 
Розм1ри: 100 м на 100 м.
Укршлення: укршлення не збереглися. За документом кшця 

XVII ст. садиба була укршлена палюадом по периметру.
Час заснування: 1655 -  1658 pp.

ТЕРНИ  
(Сотенне м1сто)

Терни, смт., Тертвська с/p, Недригайл1вський р-н. Сотенне 
м1сто Сумського козацького полку.

Розташування: смт. Терни, вул. 1 Травня, Пушкша, Чапаева.
Рельеф: тдвищення л1вого берега Сула, висота над р1внем за

плави становить 3 м.
Дослщники: описана арх1епископом Филаретом. Археолог1чт 

розвщки С.М. Осадчого.
Письмов1, граф1чт джерела: опис 1709 р.
Розм1ри: 100 м на 100 м.
Укршлення: опис укршлень слободи 1708 р.:„Коли шве- 

ди увшшли в MicmeHtco, eci козаки i селяни збилися на церков- 
Hi подвЬр'я i все воно i вся церква заповнилися народом. Навколо
подв1р'я Шов вал, а де eiH попсувався -  там обвели палЬсадом...
На третш раз шведам удалося зл1зти на вали i драгуни почали 
рубати ecix, хто трапився nid руку -  всъого 1600 чоловт. Тих, 
хто сховався у церкв1 (в нш було поено народу) i не xomie вЬдчи-



нятпи дверей, Функ звелЬв тдпалити, i eci, хто був у церквЬ згорЬ- 
ли” .

Час заснування: 1652 р. зруйнована у 1709 р.

ТЕРНИ  
(Прикордонний острог)

Терни, смт., Тертвська с\р, Недригайл1вський р-н. Шщаний, 
Прикордонний острог Московсько! держави.

Розташування: смт. Терни, 2 км на твденно! вщ твденно! 
околищ смт. Терни, урочище Боярське.

Рельеф: мис правого коршного берега р. Терн утворений яром 
та схилом берегового плато. Висота над р1внем заплави становить 
25 м.

Дослщники: описана арх1епископом Филаретом. Археолопч- 
Hi розвщки В.Г. Ляскоронського, I.I. Ляпушкша. М.П. Кучери, 
О.В. Сухобокова, Ю.Ю. Моргунова, С.М. Осадчого.

Письмов1, граф1чт джерела: опис городища 1641 р.,
топограф1чний план В.Г. Ляскоронського, Ю.Ю. Моргунова.

Розм1ри: 90 м на 75 м.
Укршлення: фортеця трикутно! форми. 3 твденного, н атл ь

ного боку укршлена ровом шириною 15 -  20 м та глибиною 3 м 
та валом шириною вщ 15 м у твденно-захщнш до 20 у твденно- 
схщнш частит. Висота валу коливаеться вщ 1 до 2 м. 3 твденно- 
схщного боку на валу знаходиться округло! форми баштопод1бне 
пщвищення д1аметром 20 м та висотою 2 м. По центру пщвищен- 
ня знаходиться западина округло! форми д1аметром 10 -  12 м та 
глибиною 1,8 -  2 м. 3 твтчн ого , схщного та захщного бок1в не 
мае вал1в та ескартв. Тут крутизна схилу була достатньою для 
захисту. На п л ат  В.Г. Ляскоронського у твденно-схщ тй части- 
Hi валу зображений нап1вкруглий виступ валу (рондель?).

Час заснування: XII ст., 1641 р.



Городище поблизу смт Терни. Залишки Шщаного острогу. 
План €. Осадчого та О. KopoTi.
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ТОВСТОДУВОВЕ 
(замок Бач1вськ)

Товстодубове, с. Бач1вська с/p, Глух1вський р-н. Замок Peni 
Посполито!.

Розташування: с. Товстодубове, 0,14 км на схщ вщ схщно! 
околищ села, за 0,7 км на твш чний захщ вщ захщно! околищ 
с. Бач1вськ та за 0,3 км на твш чний захщ вщ повороту до с. 
Бач1вськ вщ траси Ки!в-Москва.

Рельеф: мис правого берега р. Локня. Висота над р1внем 
заплави 11м.

Дослщники: вщоме за розвщками Я.М. Морачевського у 1929 
р. Дослщжувалося В.В. Приймаком у 1988 p., G.M. Осадчим та 
О.В. Коротею у 2013 р.

Письмов1, граф1чш джерела: згадуеться у документах
м1ждержавно! KOMicii з дел1м1тащ1 кордону м1ж Р1ччю 
Посполитою та Московською державою 30-х pp. XVII ст. 
Топограф1чт плани Я.М. Морачевського, В.В. Приймака, С.М. 
Осадчого та О.В. KopoTi.

Розм1ри: 60 м на 55 м.
Укршлення: городище округло! форми. По периметру

укршлене двома рядами вал1в та ровом м1ж ними. Зовнппнш 
вал мае ширину 5 - 6 м i висоту 2 м. Внутр1штй вал мае ширину 
10 м i висоту 2 - 3 м. PiB м1ж ними мае ширину 5 - 7 м i глибину
1,6 2 м. Майданчик р1вний. Захщний схил ескарпований на
висоту 4 м. По краях мису ескарп переходить у pie. У схщнш 
частит укршлення мають сильш руйнування. Зовшшнш вал 
зруйнований до piBHi поверхш, внутр1шнш мае висоту 1 м. PiB 
засипаний у Micn;i про!зду.

Час заснування: XII ст., перша половина XVII ст.
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h n r a : a : : t ,= d
Городище багатошарове 1 поблизу с. Товстодубове. Замок 

Бач1вськ. План €.М. Осадчого та О.В. KopoTi.



ТОВСТОДУБОВЕ

Товстодубове, с. Бач1вська с/p, Глух1вський р-н. Городище- 
сховище Peni Посполито1.

Розташування: с. Товстодубове, розташоване за 0,4 км на niB- 
денний сх1д в1д твденно! околищ села Товстодубове та за 0,7 км 
на захщ вщ твтчно-захщ но! околищ села Бач1вськ.

Рельеф: мис правого берега р. Локня. Висота над р1внем 
заплави 11м.

Досл1дники: вщоме за розвщками Я.М. Морачевського у 1929 
р. Досл1джувалося В.В. Приймаком у 1988 p., G.M. Осадчим та 
О.В. Коротею у 2013 р.

Письмов1, граф1чт джерела: згадуеться у документах
м1ждержавно! K O M ic ii з дел1м1таци кордону м1ж Р1ччю 
Посполитою та Московською державою 30-х pp. XVII ст. 
Топограф1чн1 плани Я.М. Морачевського, В.В. Приймака, G.M. 
Осадчого та О.В. KopoTi.

Розм1ри: 60 м на 55 м.
Укршлення: на план1 Я.М. Морачевського 1929 р. воно

зображене квадратним, з твтчн ого  та сх1дного боку укршлене 
широким валом. На сьогодт укршлення зтвельоват  i 
пщдаються багатор1чн1й оранщ. На супутниковому зн1мку 
заповнення рову вид1ляеться темною смугою на ф о т  ciporo 
cynicKy поля. Це дозволило встановити вщносно то ч т  розм1ри 
городища -  88 х 80 м. У т в т ч н ш  частит зберися фрагмент 
валу протяжтстю 32 м, шириною 10 м i висотою 2 м. У 
твденнш  частит збер1гся вал шириною 3 м i висотою 1 м. Його 
протяжтсть 8 м. В.В. Приймаком проведено розр1з валу, що 
виявив рештки конструкций XII та XVII ст.

Час заснування: XII ст., перша половина XVII ст.
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Городище багатошарове 2 поблизу с. Товстодубове. Городище- 
сховище XVII ст. План С.М. Осадчого та О.В. KopoTi.
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УЛАНОВЕ

Уланове, с., Улашвська с/p, Глух1вський р-н. Замок Речг ПО
СПОЛИТО!.

Розташування: 3 км на твденний захщ вщ села.
Рельеф: мис л1вого берега р. Локня. Висота над р1внем заплави 

становить 40 м.
Дослщники: описане Д.Я. Самоквасовим, дослщжувалося 

Я.М. Морачевським, у 1987 р. обстежене В.В. Приймаком. На го
родищ! калька рок1в BiB аматорсью розкопки директор м1сцево1‘ 
школи А.А. Горбовцов.

Письмов1, граф1чт джерела: описи городища початку XX ст., 
план городища В.В. Приймака.

Розм1ри: городище складаеться з двох частин. Перша мае 
розм1ри 50 х 35 х 60 м, друга - 80 х 20 -  40 м

Укршлення: Висота над р1внем заплави становить 40 м. Го
родище складаеться з 2 частин. Найбшып захищена твденна 
частина з твноч1 укршлена ровом шириною 6 -  8 м i глибиною 
до 3 м. та валом висотою до 3 м. 3 твдня ця частина городища 
укршлена по периметру валом висотою 1 м та ровом шириною 
близько 5 м, що захищае городище i3 заходу та сходу. При цьому 
piB проходить схилом мису на 3 -  4 м нижче р1вня майданчика. 
Приблизно на 10 -  15 м нижче р1вня майданчика з твдня на 
пониженш частит мису збудований ще один вал та piB. Вал мае 
висоту 1,5 м, p ie  шириною близько 10 м мае глибину понад 2 м. 
Укршлення являють собою дyгoпoдiбний piB та вал. Глибина 
рову до 2,5 м, ширина близько 4 -  5м, висота валу 1 м.

Час заснування: XII -  XIII ст., XVI -  XVII ст.

131



Городище поблизу с. Уланове. План В.В. Приймака.
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УЦЬКОВЕ 
(Сторожовий курган)

Уцькове, с., Мачулищанське с/p, Путивльський р-н. Горо
дище Строжовий Курган, прикордонна сторожа Московсько! 
держави.

Розташування: с. Уцькове, твн1чна околиця села, поблизу 
МТФ.

Рельеф: мис правого берега р. Берюшок.
Дослщники: згадуеться у польовому щоденнику директора 

Путивльського краезнавчого музею Д.В. Шарапова датованому 
1936 р., археолог1чш розвщки G.M. Осадчого та О.В. KopoTi 2012 
Р-

Письмов1, граф1чт джерела: сторожа згадуеться „Окрема 
книга 1594 р.” (Путивль), топограф1чний план €.М. Осадчого та 
О.В. KopoTi 2012 р.

Розм1ри: 62 м на 56 м
Укршлення: городище округло! форми розм1рами 62 м на 56 

м. Висота над р1внем заплави становить 18 м. 3 натльного боку 
городище укршлене ровом шириною 20 м та глибиною 2,5 м 
i валом шириною 10 м та висотою 3 м. По периметру городище 
укршлене валом шириною 3 м та висотою 0,7 м. Швденний та 
схщний схил городища ескарповаш на висоту 3 -  4 м. Ширина 
майданчика становить 1 -  4 м.

Час заснування: перша половина XVII ст.
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О 50 м

Городище багатошарове в с. Уцькове, ур. Сторожовий Курган. 
План G.M. Осадчого та О.В. KopoTi.

УЦЬКОВЕ 
(Прикордонний острог)

Уцькове, с., Мачулищанське с/p, Путивльський р-н. Прикор
донний острог.

Розташування: Сумська область, Путивльський район, с. 
Уцькове, колишне кладовище.

Рельеф: мис правого берега р. Берюшок, висота над р1внем за- 
плави становить 15 м.

Дослщники. згадуеться у польовому щоденнику директора 
Путивльського краезнавчого музею Д.В. Шарапова д а т о в а н о м у
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1936 р., археолопчш розвщки G.M. Осадчого та О.В. KopoTi 2012 
Р-

Письмов1, граф1чн! джерела: згадуеться у документах першо! 
половини XVII ст., топограф1чний план С.М. Осадчого та 
О.В. KopoTi 2011 р.

Розм1ри: 74 м на 38 м на 81 м.
Укршлення: мае форму трапеци з ч1тко вираженими кутами. 

Вал шириною 8 м i висотою вщ 1,7 до 2 м. Вершина валу пласка. 3 
твденно-захщного боку городище укршлене ровом шириною 15 
м i глибиною 1,5 м. Схилом тераси проходить в’1зд до городища 
i3 заплави. В’гзд оформлений так, що при його буд1вництв1 було 
ескарповано схил на висоту до 3 м. В’!зд пов’язаний з ровом. 
У валу пробив два прохзди, але вони б1льш ni3Hi i пов’я з а т  з 
юнуванням тут кладовища у XX ст.

Час заснування: перша половина XVII ст.

Городище 2 тзньосередньов1чне в с. Уцькове. План 
€.М. Осадчого та О.В. KopoTi.
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XMEJIIB

Хмел1в с. Хмел1вська с/p, Роменський р-н. М1стечко 
Миргородського, згороди Лубенського полку.

Розташування: с. Хмел1в, центральна частина села.
Рельеф: мис правого берега р. Хмел1вка.
Дослщники: археолопчт розвщки В.В. Приймака, в.М. сад- 

чого та О.В. KopoTi.
Письмов1, граф1чт джерела: згадуеться у документах кшця 

XVII -  XVIII ст.
Розм1ри: не встановлет 
Укр1плення: не збереглися 
Час заснування: середина XVII ст.

ЧЕРВОНЕ

Червоне, с. Червоненська с/p, Сумський р-н. Укршлена 
садиба полковника Г. Кондратьева.

Розташування: Сумська область, Сумський район с. Червоне, 
центральна частина.

Рельеф: тдвищення надзаплавно! тераси правого берега р. 
Псел, обмежене ярами.

Дослщники: археолопчт розвщки С. М. Осадчого.
Письмов1, граф1чт джерела: топограф1чний план С. М.

Осадчого 2007 р.
Розм1ри: 110 м на 50 м.
Укршлення: палисад по периметру, у т в т ч н ш  частит просте- 

жуються два рондел1 розм1ром 2 м на 4 м. Вал, сильно зруйнова- 
ний, висотою 0,5 -  0,7 м та шириною 3 -  5 м виявлений у т в т ч -  
но-сх1дтй та схщ тй частит садиби.

Час заснування: 1655 -  1658 pp.
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Реконструкщя укршлено! садиби полковника Г. Кондратьева у 
с. Червоне. План €. Осадчого та О. KopoTi.

ЧЕРЕП1ВКА

Черетвка, с., Черетвська с/p, Буринський р-н. Укршлена 
садиба Семена Черепова.

Розташування: Сумська область, Буринський район, с. Чере
тв к а , центральна частина села.

Рельеф: мис утворений двома старицями в м1сщ впадш т р. 
Куриця в Терн.

Дослщники: член-корр. Академп наук УРСР П.М. Попов, 
М.М. Кононенко.

Письмов1, граф1чт джерела: карта околиць Путивля кшця 
XVII ст., путивльсьт грамоти середини -  друго! половини XVII 
ст.

Розм1ри: 90 м на 50 м.
Укршлення: з натльно! сторони укршлена валом на якому 

було зведено частотл та ровом. До садиби вели ворота, що 
знаходилися по середит натльних укршлень. По середит
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садиби знаходилася дерев’яна церква з окремою дзвшицею. 
Церква зображена на „Окремш карт!” Путивля. За даними П.М. 
Попова на територп садиби знаходили ями для збер1гання зерна. 

Час заснування: 1636 р.

ЧЕРНЕЧЧИНА

Чернеччина, с., Чернеччинська с/p, Охтирський р-н. Ахтирка, 
прикордонний замок Pe4i Посполито!, острог та караульна башта 
Московсько! держави.

Розташування: с. Чернеччина, 2 км на т в т ч н и й  сх1д вщ т в -  
тчно-схщно! околищ села.

Рельеф: останець правого коршного берега р. Ворскла у м1сщ 
впадшня в не! р. Охтирка. Висота над р1внем заплави 40 -  43 м.

Дослщники: описана арх1епископом Филаретом, археолотчт 
розвщки П.М. Третьякова, В.В. Приймака G.M. Осадчого.

Письмов1, граф1чт джерела: опис 1652 р., план фортещ 
на карт1 Г.Л. де Боплана, фото 1903 р., план G.M. Осадчого та 
О.М. Кравченка 2010 р.

Розм1ри: 90 м на 45 м.
Укршлення: фортеця трикутно! форми. Н а т л ь т  укршлення 

зруйноват кар’ером. За даними граф1чних джерел початку XX 
ст. з натльного боку фортеця мала укршлення у вигляд1 валу 
та рову. 3 твденного боку розташований ескарп висотою 3 м та 
шириною майданчику 4 -  17 м. за описом 1650 р. фортеця по пе
риметру була укршлена дубовим острогом, який мав 6 башт, 5 
глухих та одну надбрамну. У 1652 р. на город ипц було збудова
но „караульную башню с избой” . Шсля 1652 р. через брак людей 
сторожовий пост на Охтирськш ropi був покинутий, а людей пе
ревели до Олешт.

Час заснування: VI -  III ст. до н.е., IX -  XI ст., XII ст., 1641 р.
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Городище поблизу с. Чернеччина. Залишки Охтирського 
замку. План О. Кравченка, €. Осадчого та О. Kopoii.

Охтирський замок. Реконструкщя €. Осадчого, малюнок 
О. Бондаря.
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ШЕВЧЕНКОВЕ

Шевченкове, с. Шевчешивська с/p, К онотопський р-н. Городище 
Пуста Торговиця., мгсце заедки татарських вшськ пщ час битви п1д 
Конотопом 1659 р.

Розташування: с. Шевченкове, 2 км на твденний захщ вщ села, в 
урочииц Пуста Торговиця.

Рельеф: дшянка першо! надзаплавно! тераси, р. Торговиця (права 
притока р. Великий Сухий Ромен). Висота над р1внем заплави 1,5 м.

Дослщники: археолопчш. розвщки В.Г. Ляскоронського,
М.П. Кучери, О.В. Сухобокова, Ю.Ю.Моргунова, G.M. Осадчого та
О.В. K o p o T i.

Письмов1, граф1чт джерела: топограф1чний план G.M. Осадчого 
та О.В. K o p o T i.

Розм1ри: 153 м на 195 м.
Укршлення: городище округло! форми по периметру укршлене 

ровом шириною 10 м, у твденно-захщнш частит piB розширюеться 
до 15 м. Вал шириною 10 -  12 м мае висоту вщ 1 м у твденнш та niB- 
денно-схщтй частит у тв тч н ш  вал досягае висота 3 м. У твденно- 
захщнш частит вщ вщсуттй. У тв тч н ш  та твденнш частит горо
дища в укршленнях пробив в’!зди.

Час заснування: XI ст.

Городище «Пуста Торговиця» поблизу с. Шевченкове. План 
€. Осадчого та О. K o p o T i .
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ямшль

Я мтль, смт. Рангове володшня гетьмана I. Самойловича,
1.Мазепи, сотенне м1сто Шжинського козацького полку.

Розташування: Сумська область, Ямтльський район, смт. 
Я м тль, центральна частина.

Рельеф: л1вий берег р. Студенок, притока р. 1вотка. Висота 
над р1внем заплави становить 3 м.

Дослщники: описана арх1епископом Филаретом. Археолопчт 
розвщки С. М. Осадчого.

Письмов1, граф1чт джерела: опис 1740 р.
Розм1ри: замку -  60 м на 60 м, фортещ -  300 м на 360 м.
Укршлення: фортеця трапещепод1бно! форми. По периметру 

укршлена валом та дерев’яною стшою з баштами. Замок знаходь- 
ся у твтчно-схщному кут1 фортещ, навпроти мосту через стру- 
мок. Замок квадратно! форми, надбрамна башта знаходиться у 
твтчно-сх1дтй сторот замку. За описом 1740 р.: ограда в нем
деревянная, ветхая и во многих местах обвалилась, а с северной 
стороны и стен не имеется, о шести проездах; в том числе три 
недостроены верхов, с проездами, без ворот”.

Час заснування: 1674 р.

Фортеця Ямполь. Реконструкщя за описом кшця XVIII ст.



ЯРОСЛАВЕЦЬ

Ярославець, с. Ярославецька с/p, Кролевецький р-н. Прикор
донний замок Peni Посполито!.

Розташування: с. Ярославець, 3,5 км на зах1д в1д села, в уро
чищ! Яндола.

Рельеф: виступ друго! надзаплавно! тераси без1менного струм
ка при його впадш т в р. Воргол. Висота над р1внем заплави ста
новить 35 м.

Дослщники: описана арх1епископом Филаретом, археолог1чн1 
розвщки П.М. Покаса.

Письмов1, граф1чш джерела: опис XVII ст., топограф1чний 
план П.М. Покаса 1987 р.

Розм1ри: 28 -  35 м на 30 м.
Укршлення: городище трапещепод1бно! форми, з трьох бок1в 

укршлений валом висотою1,5 м та шириною 7 м. 3 боку струмка 
схил ескарпований. P iB  глибиною 0,2 -  0,3 м та шириною 6 - 7  
м.. На м1сщ, де сходяться твш чна та захщна частини валу, про- 
стежуеться про!зд.

Час заснування: перша половина XVII ст.

Шзньосередньов1чне городище поблизу с. Ярославець. План 
за П. Покасом.



РЕЗЮМЕ

Каталог посвящён фортификации Южной Сиверщины 
и Северо-Западной Слобожанщины XVII века. Материалы, 
представленные в работе были подготовлены в рамках 
подготовки областного тома «Свод памятников истории и 
культуры Украины. Сумская область».

История фортификации региона имеет богатую историю, 
начиная от городищ раннего железного века, северянских 
и древнерусских городищ до казацких крепостей времени 
заселения Слобожанщины.

Появление крепостей в XVII веке тесно связано с процессами 
колонизации малозеселённых регионов Южной Сиверщины. 
Первые крепости, были незначительных размеров и имели 
довольно примитивные деревоземляные укрепления. В основном 
это пограничные остроги, находящиеся на значительном 
расстоянии от крупных крепостей. Пограничный статус 
определял их размеры и тип укреплений. Остроги и замки были 
расположены в труднодоступных местах, при этом максимально 
используя особенности рельефа.

В каталоге представлены несколько основных типов 
укреплений. Это пограничные сторожи, караульные башни, 
укреплённые усадьбы, пограничные остроги, замки, сотенные и 
полковые крепости.

Фортификация представленного в работе региона делиться 
на два периода -  первая половина XVII в., где представлены 
в основном пограничные замки и остроги и вторая половина 
XVII в. где уже доминируют прямоугольные и полигональные 
укрепления сотенных и полковых городов.

Изменения, произошедшие в середине XVII в., коснулись 
основных критериев расположения и конфигурации укреплений. 
Переселенцы из украинских земель Речи Посполитой принесли 
с собой новые традиции в фортификации, которые значительно 
усилили оборонный потенциал пограничных городов в условиях 
постоянных войн, которыми изобиловала вторая половина XVII
в.
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RESUM E

Catalog devoted to South Sivershchyna and North-West 
Slobozhanshchina fortifications of XVII century. Materials which 
are presented in the catalog were prepared following the regional 
volume: «А set of historical and cultural monuments of Ukraine. 
Sumy region».

Establishment and development of fortification in the region has 
a rich history from the early Iron Age settlements, northerners and 
old Russ settlements to Cossack forts Slobozhanshchina settling 
time.

The appearance of fortresses in the XVII century is closely 
connected with the processes of colonization sparsely populated 
regions of South Sivershchyna. The first fortress was small size 
and had rather primitive fortifications from wood and earth. 
Basically that was border forts, located at a considerable distance 
from major fortresses. Border status determined their size and type 
of fortifications. Border forts and castles were located in remote 
places, thus making maximum use of relief features.

The catalog contains several basic types of fortifications. This 
is a border watchmen guard towers, guardian towers, fortified 
manors, border forts, castles, hundreds and regimental fortress.

Fortifications of represented region is divided into two periods - 
the first half of the XVII century, which primarily consist of the 
border castles and forts and the second half of the XVII century, 
which already dominate rectangular and polygonal fortifications of 
hundreds and regimental towns.

The changes that occurred in the middle of the XVII century 
have touched the basic criteria of the location and configuration of 
the fortifications. Settlers from the Ukrainian lands occupied by 
Rzeczpospolita brought new traditions in the fortification, which 
greatly increased the defense potential of border towns in constant 
war conditions, which abounded the second half of the XVII century.
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ГЕ0ГРАФ1ЧНИЙ ПОКАЖ ЧИК

Ахтирський замок 
Бач1вськ, с.
Берюшок, р.
Бишкшь, р.
Bi л о т  л ля, м.
Бглотлля, фортеця 
Бобрик, р.
Боромля р.,
Боромля, с.
Боромля фортеця 
Васшивка, с.
Васил1вка садиба 
Ведмеже, с.
Велике Княз1вство Литовське
В’ехань
Вир р.
Вир (давньоруське м1сто)
В1льне, с.
В1льшана, р.
В1лыыана, с.
Возок острог 
Волокитине городище 
Волокитине, с.
Вольний острог 
Воргол, р.
Ворожба, м.
Ворожба, с.
Ворожба, р.
Ворожба (Б1лотльська) фортеця 
Ворожба (Лебединська) фортеця 
Воротж, смт.
Воротж, фортеця 
Ворскла, р.
Герматвка замок 
Городище, с.



Городище городище 
Глинськ, с.
Глинський замок 
Глинськ фортеця
Глух1в, м.
Глух1в фортеця 
Глушецьке городище 
Грунь, с.
Грунь, р.
Гусинка, р.
Десна, р.
Дншро, р.
Дншровське ЛПсостепове ЛПвобережжя 
Есмань, р.
€зуч, р.
Журавне, с.
Журавне городище 
Загребелля (район м. Конотоп) 
Задншрянщина 
Зар1чне, с.
Зар1чне, городище 
Засулля, с.
IropisK a, с.
1вотка, р.
Кам’яне, с.
Кам’яне острог 
Карабутове, с.
Карабутове, фортеця 
Кшвська Русь 
Клевень, р.
Корова, р.
Костянтитв, с.
Костянтитв фортеця 
Краснотлля, смт.
Краснотлля фортеця 
Крига, р.
Крига острог 
Конотоп, м.
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Кошари замок 
Кошари, с.
Кролевець, м 
Кролевець замок 
Кролевець фортеця 
Курган, с.
Куколка, р.
Куземин, с.
Куземин, фортеця 
Лебедин, м.
Лебедин фортеця 
Лозова замок 
Локня, с.
Лосицький острог 
Мазепина Гора, ур.
Медвежой замок 
Межир1ч, с.
Межир1ч фортеця 
М иротлля, с.
М иротлля фортеця 
Михайл1вка, с.
Могриця, с.
Могриця городище 
Московське царство 
Московський Бобрик, с. 
Московський Бобрик фортеця 
Недригайл1в, смт. 
Недригайл1в фортеця 
Новий острог 
H o B i Бирки, с.
Hoei Бирки городище 
Новотрощьке городище 
Озак садиба 
Олешня, с.
Олешенка, р.
Олешня замок 
Олыыанка, р.
Осота, р.



Оттоманська Порта 
Охтирка, м.
Охтирка, р.
Швденна СДверщина 
Шски, с.
Шщаний острог 
Пожня, р.
Посад, с.
Починок (Малотеча) стр 
Пристайлове, с.
Псел, р.
Пуста Торговиця 
Пустогород, с.
Путивль, м.
Pi4 Посполита 
Реть, р.
Ромен, р.
Ромни, м.
Ромни фортеця 
Рот1вка городище 
Рудневе, с.
Сироватка, р.
Свщня, р.
Ceica, р.
Сейм, р.
Славгород, с.
Славгород фортеця 
См1ла, р.
См1па фортеця 
Смгле, с.
Сосонка, с.
Сосонка, с.
Стрижа, р.
Сторожовий Курган 
Студенок, р.
Суджа, м.
Суджа фортеця 
Сула, р.
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Суми, м.
Сумка, р. 
Слобожанщина 
Терн, р.
Терни, смт. 
Товстодубове, с.
Тонка, р.
Топол1 (район м. Суми) 
Уцькове, с.
Уцькове городище 
Хмел1в, с.
Хмел1вка, р.
Червоне, с.
Червоне садиба 
Черетвка, с. 
Черетвка садиба 
Чернеччина, с. 
Шевченкове, с. 
Шелехове озеро 
Я м тль, смт. 
Ярославець, с. 
Ярославець городище



1МЕННИЙ ПОКАЖ ЧИК

Алеппський П.
Арх1епископ Фгпарет (Д.Г. Гумигевський) 
Багалш ДЛ.
Березовець Д. Т.
Белашов B.I.
Биганська JI.I.
Богусевич Б.А.
Боплан Пйом Левассер де 
Вечерський В.В.
Виговський I.
Вишневецький I.
В1товт, князь 
Гречко Д.С.
1ванюк Я.Г.
Каравайко Д.В.
Кибальчич Т.В.
Копилов Ф.Б.
Коротя О.В.
Кучера М.П.
Лазаревський О.М.
Ляскоронський В.Г.
Ляпушкш I.I.
Макаренко М.О.
Макарш, n aT p iap x  
Морачевський 1.Я.
Моця О.П.
Обломський А.М.
Моргунов Ю.Ю.
Осадчий G.M.
Падалка Л.В.
Пестриков Г.
Шсочинський О.
Приймак В.В.
Самойлович I.
Самоквасов Д.Я.

150



Сухобоков О.В. 
Тимур-Култук, хан 
Титова О.М. 
Тохтамиш, хан 
Третьяков П.М. 
Фукс М.К. 
Харламов В.О. 
Цапенко М.П. 
Черепов С.
Чугуев О.
Шарапов Д.В. 
Шафонський О.Ф.



СЛОВНИК ФОРТИФ1КАЦ1ЙНИХ TEPMIHIB

Апрош (м1на) -  тдземна галерея, що проводилася т д  
укршлення з метою ix тдриву.

Арсенал -  укршлення. призначене для збер1гання озброення 
та боеприпас1в

Бастюн -  п’ятикутне укршлення з двома фланками, яке 
зводилося по кутах фортещ.

Башта -  квадратна, шестикутна або восьмикутна споруда, що 
виступае за лш1ю фортечного муру та за висотою перевищуе мур.

Берма -  р1вний майданчик м1ж валом та ровом.
Вал -  земляний насип, який зволився по периметру фортещ.
Гласис -  р1вний штучно змшений схил який мав однаковий 

кут нахилу.
Городище -  залишки земляних укршлень доби раннього 

зал1зного вшу, роменсько! та давньорусько! культури.
Замок -  окреме укршлення у склад1 велико! фортещ.
3aciKa - дьлянка л1су зрубана i завалена так, щоб 

перешкоджати пересуванню тхоти  або кавалери.
Ескарп -  штучно тдр1заний схил з метою посилення його 

крутизни.
Майдан -  залишки селггроварного виробництва.
Надовб -  ряд загострених паль, встановлених на небезпечних 

дьлянках переправи та бродах з метою запоб1гання переправи 
кшноти.

Осадчий -  очьльник ватаги переселенщв на час ix перебування 
у noxofli

Острог -  прикордонний пункт з потужними укршленнями, 
розташований у важкодоступнш мюцевость

Пал1сад -  дерев’яний частотл, який встановлювався по пери
метру фортещ

Редут -  квадратне у п л ат  укршлення, яке зводилося для за
хисту найб1лып вразливих дшянок оборони поза межами осно- 
вних укршлень фортещ.

Рондель -  натвкруглий боковий виступ валу або стши
Сторожа (вшськ.) -  загш прикордоннитв, як! несуть службу 

на кордот 3i Степом.
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Сторожа (фортиф.) -  мкще дислокацп загону прикордонншив 
на час несения дозорно! служби.

Тайник -  тдземний х1д з виходом до води або глибокий коло- 
дязь.

Тараси -  дерев’я т  укршлення, що складаються з двох стш 
з’еднаних поперечнинами, npocTip м1ж якими заповнений Грун
том.

Ф1гура -  спостережна вежа.
Фортеця -  населений пункт, що мае комплекс фортифшацш

них споруд, призначених для захисту населения i здатний витри- 
мувати облогу.

Еспланада -  незабудований npocTip перед укршленнями фор
тещ.
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ПРО ABTOPIB

ОСАДЧИЙ Свген Миколайович (25.01.1975 р., м. Суми) -  ic- 
торик, пам’яткознавець, кандидат юторичних наук (2011).

Закшчив середню школу № 9 м. Суми (1992), кггоричний фа
культет Сумського педагогичного шституту iM . А.С. Макаренка 
(1997). Працював вчителем icTopii у загальноосвггнш школ1 № 
21 м. Суми (1997 -  2000). Член секци археологи УТОП1К (1998). 
Старший науковий редактор групи „Зводу пам’яток icTopii та 
культури Украши. Сумська область” при управлш т культури i 
туризму, национальностей та р е л т й  Сумсько! обласно! держав
но! адмшютраци (2003). Науковий ствроб!тник науково-дослщ- 
ного сектору археологи Сумського обласного краезнавчого му
зею (2008 -  2009)., автор понад 300 наукових статей до „Зводу 
пам’яток...” та 100 наукових праць з археологи Сумщини, в тому 
числ1 5 монографш (у ствавторств1).

КОРОТЯ Олексш Володимирович (15.05.1984 р., м. Суми) -  
археолог, пам’яткоохоронець, картограф, MaricTp icTopii (2008).

Закшчив Кос1вщинську загальноосвггню школу (2001), ic- 
торичний факультет Сумського педагог1чного утверситету iM . 
А.С. Макаренка (2006). Член секци археологи УТОП1К (2003), 
науковий редактор групи „Зводу пам’яток icTopii та культу
ри Украши. Сумська область” (2007). Закшчив магистратуру 
(2008). Науковий ствроб1тник юторико-культурного заповщ- 
ника „Б1льськ” (2006 -  2011), пров1дний спещалют групи „Охо- 
рони культурно! спадщини” при управлш т культури i туризму, 
национальностей та рел1гш Сумсько! обласно! державно! адмшЬ 
страци (2008). Спещал1ст з Г1С-технологш, розробник науково- 
облшово! документаци на пам’ятки археологи Сумсько! области 
автор понад 30 наукових праць присвячених археологи област1 в 
тому числ1 монографи та каталогу пам’яток козацько! доби Сум
сько! област1 ( у сп1вавторств1).
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