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The article is devoted to some preliminary results of archaeological research conducted by employees 
of DP «Yuzhgidroarheologiya» in land allocation  The obtained data, particularly on the identified 
settlements complement the archaeological map of the Zaporozhye region 
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АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ УЗБЕРЕЖЖЯ р. ГАЙЧУР В МЕЖАХ
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
(ПО МАТЕРІАЛАМ РОЗВІДОК 2012 – 13 рр.)

Гуляйпільський район знаходиться в північно-східній частині області на межі 
з Дніпропетровською та Донецькою областями  Більшість району є територією 
водозбору р  Гайчур (ліва притока р  Вовчої), котра протікає через нього з півдня 
на північний захід на протязі близько 35 км, та північніше (в межах Покровського 
району Дніпропетровської області) вбирає в себе свою основну правобережну 
притоку р  Янчур 

За своїм режимом р  Гайчур відноситься до східноєвропейського типу, жив-
лення річки переважно снігодощове  Русло річки звивисте, слабо виражене, в 
літній період частково пересихаюче, має двосторонні широкі заплави та численні 
стариці, причому лівий берег виражений чіткіше (з прилеглими глибокими та 
заводненими балками), а правий – більш пологий та заплавний (за виключенням 
окремих ділянок в межах м  Гуляйполе та його околиць) 

В археологічному плані район є одним з найменш досліджених в області, що 
також актуалізовувало необхідність проведення розвідок саме на цих територіях  
Так, збереглась уривчаста інформація про розкопки кургану Д  І  Яворницьким 
неподалік хутору Сігор (північна околиця м  Гуляйполе) в 1905 р , де було вияв-
лене поховання доби середньовіччя  Наступні дослідження на території району 
були проведені майже через півстоліття Г  М  Буровим  В 1952 – 54 рр  ним було 
обстежене узбережжя р  Гайчур на північ від м  Гуляйполе в ході розвідок басейну 
р  Вовчої  Він локалізував в межах району 2 поселення, провів дослідження одного 
зруйнованого поховання печенізького часу неподалік с  Зелене та дав інформацію 
про більш ніж десять кам’яних скульптур доби середньовіччя, котрі знаходилися в 
межах м  Гуляйполе та сусідніх сіл, розташованих вздовж узбережжя річки [1] 

Про освоєність людиною річкової долини Гайчура свідчать також численні 
різночасові поселення, виявлені в ході археологічних розвідок А  Л  Антоно-
вим у її верхній течії в межах Куйбишевського району Запорізької області в 
1995 р  [2] 

Окрім того, в сусідньому Пологівському районі на правобережжі р  Гайчур, 
неподалік с  Межиріч в 1851 р  був випадково знайдений скарб монет золотоордин-
ського часу, відомий під назвою Катеринославського чи Воскресенського [3] 

В ході наукових археологічних розвідок 2012 – 13 рр  автором обстежені 
обидва береги річки Гайчур та частково територія з прилеглими балками  Були 
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оглянуті пам’ятки виявлені Г  М  Буровим та локалізовані нові об’єкти як посе-
ленського, так і поховального характеру 

Локалізацію поселень * ускладнювала висока ступінь господарського освоєн-
ня берегів згаданої річки  Природний ландшафт першої та другої правобереж-
них терас суттєво забудований та деформований  Садиби та городи мешканців 
м  Гуляйполе, сіл Варварівка, Добропілля, Нове Запоріжжя, Жовтневе, Марфопіль 
та Прилуки займають найперспективніші, з точки зору ймовірності розташування 
на них поселенських археологічних пам’яток, ділянки  Практикувалися повторні 
виїзди на виявлені об’єкти (після сезонних механічних обробок ґрунтового покри-
ву) з ціллю додаткового збору підйомного матеріалу 

Лівий берег:
Степанівка (поселення доби бронзи) – розташоване на східній околиці 

с  Степанівки, на невисокій, надзаплавній терасі лівого берега р  Гайчур (рис  1, 1)  
Підйомний матеріал являє собою незначну кількість невиразної ліпної кераміки 
доби бронзи  Серед зібраних фрагментів одне відігнуте вінце (рис  2, 1)  Територія 
збору займає ділянку близько 20 х 30 м, що знаходиться на краю городів садиб 
села, котрі виходять до річки  Локалізація за підйомним матеріалом ускладнена 
через нерівномірність рослинного покриву ділянок 

Дачне (поселення доби бронзи) – розташоване на південно-східній око-
лиці м  Гуляйполя, на невисокій надзаплавній терасі лівого берега р  Гайчур 
(рис  1, 2)  На ділянці розмірами 150 х 40 м (витягнута вздовж берега) зібраний 
підйомний матеріал, що являє собою невиразні фрагменти ліпної кераміки, 
серед якої одне вінце злегка увігнуте в середину  Крем’яні вироби представлені 
пластиною білого мутного кольору розмірами 3,2 х 1,8 см, в перетині трапеціє-
видна (рис  2, 2 – 3) 

Вербове (поселення доби пізньої бронзи) – розташоване на північно-західній 
околиці м  Гуляйполя, на городах садиб, що займають надзаплавну терасу лівого 
берега р  Гайчур (рис  1, 3)  Досить значний підйомний матеріал представлений 
переважно фрагментами ліпного посуду, значна кількість якого має форми при-
таманні для доби пізньої бронзи (ймовірно сабатинівська культура) (рис  3, 1 – 16)  
Основні види орнаментації – пружки під вінцями, нігтьо-пальцеві защепи та вдав-
лення  Більшість вінець прямих з потовщенням до краю, одне з яких має нігтьові 
вдавлення по верхній кромці, менший відсоток відігнутих назовні (рис  3, 1 – 8)  
Один фрагмент стінки ліпної посудини досить значних пропорцій, має орнамента-
цію у вигляді глибокого врізного жолобка, що утворює гострий кут геометричної 
фігури (рис  3, 14)  Серед кам’яних виробів виділяється фрагмент гарно відшлі-
фованого розтиральника (пест?) (рис  3, 16)  Крем’яний матеріал представлений 
необробленими відщепами та фрагментом плоскої пластини з ознаками слабкого 
ретушування по кромках (рис  3, 10 – 13)  Культурний шар не зафіксовано 

Зелене (поселення доби пізньої бронзи) – вперше локалізоване Г  М  Буровим 
в 1950-х рр , однак культурна приналежність не була визначена дослідником через 
невиразність зібраного матеріалу, культурного шару також не було виявлено  
Розташоване за 900 м на південний-схід від південної околиці с  Зелене, на ліво-
бережжі р  Гайчур, на мису невисокої надзаплавної тераси, утвореному поймою 
річки та безіменною балкою (на правому березі останньої) (рис  1, 4)  Підйомний 

* Тут і далі, термін «поселення», вживається як умовний та узагальнюючий, що включає в себе 
об’єкти з ознаками як тимчасової (стоянки) так і довгострокової (власне поселення) обжитості 
людиною 
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Рис. 1. Схема маршруту розвідок та виявлених об’єктів
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матеріал представлений значною кількістю фрагментів ліпного посуду та неви-
разними крем’яними виробами і відщепами (рис  4, 1 – 22; 5, 1 – 6)  Більшість 
зразків орнаментації та форм посуду притаманна племенам сабатинівської та 
зрубної культур  Відмічені фрагменти посудин зі шнуровим (рис  4, 19) та зубчас-
тим (рис  4, 4, 20; 5, 4) орнаментом  Виділяється масивне наліпне вухо (рис  4, 9) та 
ніжка кубку, яка прикрашена паралельними косими врізними лініями (рис  4, 8)  
Культурний шар на поселенні не зафіксований 

В межах того ж орного поля, за 150 м на південний захід від поселення, на поло-
гому схилі рівнини в бік долини річки знаходиться курган, що слабо виділяється 
серед розораних залишків колишньої поміщицької садиби ХІХ ст  З поверхні 
насипу походить масивний безформенний шматок кременю з ознаками сколю-
вання (рис  4, 13) та невиразні уламки ліпного посуду 

Жовтневе І (поселення доби пізньої бронзи, середньовіччя) – розташоване 
на південній околиці с  Жовтневе, на лівому березі р  Гайчур, на мису високої 
надзаплавної тераси утвореному поймою річки та впадаючою в неї балкою (на 
правому березі останньої) (рис  1, 5)  Незначний підйомний матеріал являє собою 
уламки ліпного та гончарного посуду, крем’яні відщепи та фрагмент кам’яного 
розтиральника, які зібрані на орній ділянці близько 130 х 50 м (рис  2, 10 – 14) 

Жовтневе ІІ (поселення доби пізньої бронзи) – розташоване на північній 
околиці с  Жовтневе, на лівобережній, невисокій надзаплавній терасі р  Гайчур, 
на мису утвореному згаданою річкою та б  Гороховою (на лівому березі остан-
ньої) (рис  1, 6)  Ділянка має незначний уклін в бік річки та балки  На розораному 
полі, на ділянці розмірами близько 100 х 150 м, зібрано значну кількість дрібних 
фрагментів ліпної кераміки та поодинокі відщепи кременю (рис  2, 4 – 9)  Вінця 
від чотирьох посудин мають невеликі діаметри, злегка відігнуті на зовні 

Прилуки (поселення доби пізньої бронзи) – розташоване на північній око-
лиці с  Прилуки, на відносно високій та похилій надзаплавній терасі р  Гайчур 
(рис  1, 7)  Ця територія в минулому була зайнята під городами крайніх північних 
садиб села, нині перетворена на невелике орне поле  На розораному чорноземі 
зібрано значну кількість фрагментів ліпної кераміки, серед яких вінця щонаймен-
ше 7 посудин, орнаментованих масивним пружком, подекуди з нігтьо-пальцевими 
вдавленнями  В тісті значні домішки кварцитів (рис  5, 7 – 14)  Один фрагмент 
стінки має наскрізні отвори, ймовірно зроблені з ціллю ремонтного скріплення 
посудини (рис  5, 11)  Шурфування, проведене в східній частині ділянки (ближче 
до зруйнованих житлових будинків), культурного шару не зафіксувало 

Правий берег:
Сігор (поселення доби бронзи, середньовіччя) – розташоване за 750 м на пів-

нічний захід від північно-західної околиці м  Гуляйполе – виїзду на с  Варварів-
ку (рис  1, 8)  Поселення знаходиться на першій, невисокій надзаплавній терасі 
правого берега р  Гайчур  Підйомний матеріал являє собою фрагменти ліпної та 
гончарної кераміки, крем’яний скребок на пластині, які зібрані на ділянці роз-
мірами близько 100 х 60 м, що віддалена від сучасного берега річки приблизно на 
50 – 70 м (рис  2, 17 – 21) 

Гончарна кераміка представлена невеликою кількістю фрагментів амфорного 
бою доби середньовіччя, ліпна – невиразна, декілька фрагментів прямих вінець 
та днища 

Попередньо (шурфування не проводилось) поселення можна визначити як 
двошарове – доби бронзи та середньовіччя 

Археологічні пам’ятки узбережжя р. Гайчур в межах Гуляйпільського району Запорізької області
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Рис. 2. Матеріали з поселення Степанівка (1), Дачне (2 – 3), Жовтневе І (10 – 14), Жовтневе 
ІІ (4 – 9), Балка Калмичка (15 – 16), Сігор (17 – 21) та випадкові знахідки (22, 23)
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Рис. 3. Матеріали з поселення Вербове (1 – 16)
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Балка Калмичка (поселення доби пізньої бронзи) – розташоване за 100 м 
на південь від південної околиці с  Варварівка (рис  1, 9)  Поселення знахо-
диться на правому березі р  Гайчур, на мису невисокої надзаплавної тераси, 
утвореному поймою річки та б  Калмичкою (на лівому березі останньої)  
Локалізація ускладнена через суцільну задернованість поверхні та наяв-
ність щільних чагарникових заростей колишнього саду  Підйомний матеріал 
незнач ний (рис  2, 15)  Поселення частково пошкоджене при насаджуванні 
саду та протитанковим ровом часів Другої світової війни, що проходить захід-
ною частиною об’єкта 

Рис. 4. Матеріали з поселення Зелене (1 – 22)
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Рис. 5. Матеріали з поселення Зелене (1 – 6) та Прилуки (7 – 14)
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Рис. 6. Матеріали з поселення Нове Запоріжжя (1 – 24)
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Шурфуванням було виявлено культурний шар потужністю 0,15 м на глиби-
ні 0,5 м  Матеріали з шурфу представлені великою кількістю кісток тварин (части-
на визначена як кінські) та фрагментами ліпного посуду (рис  2, 16)  Орнаментація 
на зразках посуду у вигляді розчленованого пружка нижче вінця та каплеподібних 
вдавлень  Орієнтовно поселення відноситься до сабатинівської культури 

Нове Запоріжжя (поселення доби пізньої бронзи) – знаходиться на південній 
околиці с  Нове Запоріжжя, за 260 м на захід від автомобільної дороги – виїзду на 
с  Добропілля (рис  1, 10)  Поселення розташоване на першій надзаплавній, правобе-
режній терасі р  Гайчур (в місці крутого вигину русла на захід), на території колиш-
нього колгоспного двору  Територія збору підйомного матеріалу займає ділянку 
близько 100 х 60 м  Об’єкт зазнав значного руйнування внаслідок вибірки ґрунту в 
південній його частині  Ґрунтовий покрив до глибини 2 м знято та перевідкладено 
на ділянці близько 30 х 50 м  Саме з цього котловану походить основний підйомний 
матеріал, що вкладається в хронологічні межі доби пізньої бронзи (рис  6, 1 – 24)  
Зібрані вінця різноманітних форм (прямі, потовщені, звужені, відігнуті), на одно-
му з яких нанесені нігтьові защепи по зовнішній кромці, два мають орнаментацію 
пружками (рис  6, 1 – 11)  Цікавим є фрагмент пряслиця (діаметр 6 см), ймовірно 
виготовленого зі стінки ліпної посудини (рис  6, 24)  Серед крем’яного матеріалу 
найцікавішим є олівцеподібний нуклеус підциліндричної форми, висотою 4,8 см, 
діаметром 3 – 3,5 см  Більше половини його поверхні вкрито вузькими поздовжніми 
сколами, на одній зі сторін присутні рештки природної корки (рис  7, 19) 

Зачистки на стінках котловану виявили оголення слабо вираженого культурно-
го шару на глибині 60 – 70 см  Зібраний матеріал, в більшості своїй, характерний 
для сабатинівської культури 

Окремо варто зупинитися на випадкових знахідках з території району  Кам’яна 
сокира катакомбної культури, що походить з с  Полтавки Гуляйпільського району 
(басейн річки Янчур), була випадково знайдена на присадибній ділянці місцевими 
школярами в 1980-х рр  Сокира виготовлена з гарно відполірованого дрібнозер-
нистого граніту сіро-коричневих відтінків, ромбоподібної форми, обух злегка 
випуклий, вузький та заокруглений  Лезо дугоподібне, рівномірно звужене з обох 
боків  Отвір круглий, зміщений від центру, діаметр звужується з 2,4 см з одного 
боку, до 2,2 см з іншого (одностороннє свердління)  Розміри сокири: висота 9,7 см, 
ширина 6,8 см, товщина 5,5 см (рис  2, 22) 

Це другий відомий зразок бойових кам’яних виробів з території району  
Випадково знайдений школярами в 1952 р  кам’яний молот з околиць с  Ста-
роукраїнки описав Г  М  Буров та відніс його до ранніх етапів бронзової доби 
[2, сс  235 – 237] 

До випадкової знахідки також відноситься крем’яна пластина, знайдена на 
лівобережжі б  Кам’яної (ліва притока р  Гайчур), на західній околиці м  Гуляй-
поля  Пластина сильно патинована, має ретушування на одному з лез (рис  2, 23)  
Знахідка може бути умовно віднесена до періоду неоліту  Обстеження прилеглої 
території результатів не дало 

Окрім того, в ході розвідок було виявлено 8 курганів, що знаходяться в незнач-
ному віддаленні від узбережжя р  Гайчур (рис  1)  Насипи мають різні висоти 
(від 0,4 до 2 м) та діаметри (від 25 до 45 м)  Всі кургани, частково чи повністю, під-
даються розорюванню 

Загалом, в ході розвідок, було виявлено 9 нових та обстежено одне відоме 
поселення  Шурфування було проведено на 5 об’єктах, з яких культурний шар 

Археологічні пам’ятки узбережжя р. Гайчур в межах Гуляйпільського району Запорізької області
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зафіксовано на 2-ох  На решті – зібрано різного ступеню інформативності під-
йомний матеріал 

За часом існування більшість виявлених поселень можна віднести до епохи 
пізньої бронзи – зрубної чи сабатинівської культур, з присутністю елементів 
середньовіччя на поселеннях Жовтневе І та Сігор  Фрагменти ліпного посуду 
мають характерні для даного періоду форми, орнаментацію та домішки до тіста 
(пісок, товчений кварцит, органічні речовини, рідше товчена мушля)  Діаметри 
знайдених на поселеннях вінець, як правило коливаються в межах 10 – 24 см 

Варто відзначити, що більшість обстежених об’єктів, за виключенням посе-
лення Балка Калмичка, піддаються систематичному руйнуванню внаслідок гос-
подарської діяльності (розорювання, вибірка ґрунту) 

Отримані в ході розвідок матеріали є логічним доповненням до археологічної 
карти області, вони розширюють знання про ареал розселення племен доби пізньої 
бронзи у визначеному регіоні  Значимим фактором в подальшому використанні 
результатів розвідок є врахування отриманих матеріалів в сфері охорони культурної 
спадщини  Першочергово мають бути вжиті заходи по взяттю нововиявлених курга-
нів на державний облік, визначенню їх меж та виведенню їх із землекористування 
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Археологические памятники побережья р. Гайчур в пределах Гуляйпольского района

Запорожской области (по материалам разведок 2012 – 13 гг.)

В статье изложены основные результаты научных археологических разведок в бассейне 
р  Гайчур в пределах Гуляйпольского района, которые были проведены автором в 2012 – 13 гг  
Кратко изложена предыстория археологических исследований региона, даны сведения касатель-
но обнаруженных поселений и курганов, сделана попытка датировки объектов  В приложениях 
проиллюстрированы основные материалы, полученные в ходе разведок 
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Archaeological monuments in the coast of the river Gaychur within Gulyaipole district

Zaporizhian region (based on researches 2012 – 13 years)

In the article described the main results of scientific archeological exploration in the basin of the river 
Gaychur within Gulyaypole district that were made by the author in 2012 – 13  Briefly shows the history of 
archaeological research in the region  Also the author inform about the identified settlements and graves 
attempt dating the objects  The applications illustrate basic materials obtained during investigations 
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