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О. С. Пересунчак (Завалля) 

ЧЕРНЯХІВСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ БІЛА СКЕЛЯ  

(КАМ’ЯНЕ-ЗАВАЛЛЯ) НА СЕРЕДНЬОМУ ПОБУЖЖІ 

 

Протягом 1970-1990-х років на території Cереднього Побужжя, 

до якої належать південь Гайворонського району Кіровоградської 
області та північ Савранського району Одеської, була виявлена низка 

пам’яток черняхівської культури пізньоримського часу. До них на 

території Гайворонщини відносяться поселення Хащувате, Салькове, 

Завалля-Чарнокіт, Завалля, Завалля-Радсело, Березівка, Чемерполь та 

Козачий яр, а на території Савранщини – Саврань, Вільшанка, Біла 

Скеля (Кам’яне-Завалля). 

Однією з найцікавіших із згаданих пам’яток  є, безумовно, 

поселення Біла Скеля (Кам’яне-Завалля). 

Пам’ятка була відкрита в 1974 р. Одеською археологічною 

експедицією під керівництвом В. Станко. З моменту відкриття 

розкопки поселення не проводилися. 

В 1987–1995 рр. воно досліджувалося вчителем історії 
Заваллівської середньої школи В. Місютинським, а з 1998 р. – автором. 

В 2011–2015 рр. поселення обстежувала експедиція Одеського 

археологічного музею під керівництвом Д. Кіосака. 

За час дослідження пам’ятки автором був зібраний матеріал 

черняхівської культури, який і пропонується до уваги. 

Пам’ятка розташована на правому березі Південного Бугу на 

території Кам’януватської сільської ради Савранського району 

навпроти південної частини селища Завалля Кіровоградської області, і 
займає узвишшя, яке складається із трьох пагорбів. Від них в сторону 

русла річки розкинулася широка долина, яка, очевидно, в ті часи під 

час паводків затоплювалася водою. Біля поселення знаходиться 

природний вихід кварциту, за що дану місцевість жителі назвали Білою 

Скелею. 

До Другої світової війни, за спогадами краєзнавців, даний 

географічний об’єкт являв собою скелю, яка нависала над серединою 

русла. На жаль, в результаті бойових дій від неї залишилися тільки 

рештки. 

Візуальне обстеження пам’ятки, на поверхні якої зустрічається 

велика кількість уламків сіро-глиняної кераміки, дає змогу попередньо 

встановити її розміри, які сягають близько 5 га. 

За 300 м від черняхівського поселення в 1974 р. було 

локалізоване поселення трипільської культури Кам’яне-Завалля, а в 

2011 р., на місці згаданої пізньо-римської пам’ятки, експедиція 
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Д. Кіосака виявила однойменне поселення культури лінійно-стрічкової 
кераміки.  

На черняхівському поселенні в районі скелі автором було 

виявлено кілька крем’яних виробів доби пізнього палеоліту. 

Таким чином, можна стверджувати, що пам’ятка Біла скеля 

(Кам’яне-Завалля) є багатошаровою і включає в себе горизонти доби 

палеоліту, неоліту та пізньо-римського часу. 

Найчисленнішими артефактами, виявленими на поселенні, є 

уламки сіро-глиняної кераміки. Серед них виділяються фрагменти 

посуду, виготовлені на гончарному крузі. Меншу частку становлять 

фрагменти ліпної кераміки. За призначенням сіро-глиняну кераміку 

прийнято розділяти на дві категорії: столову – добре залощену та 

кухонну – недбало виготовлену, з домішками крупнозернистого піску. 

Саме останній тип кераміки є найпоширенішим на пам’ятці. 
Уламки глиняного посуду представлені фрагментами пласких 

днищ, рельєфними стінками, трапляються ручки та вінця. 

Серед фрагментів столового посуду слід виділити кілька стінок, 

одна з яких покрита сітчастим орнаментом (рис. 1), інша – рельєфною 

композицією у вигляді горизонтальної ялинки (рис.2). 

Цікавим, на думку автора, є фрагмент вінця світлоглиняної 
посудини, прикрашений по краю навскісними врізними лініями, серед 

яких виділяється Х-видна фігура із заглибленою точкою посередині. 
Дана композиція підкреслена двома рядами орнаменту, зробленого, 

мабуть, за допомогою тонкої мотузки. На заглибленому орнаменті 
збереглися сліди інкрустації білою фарбою (рис.3). 

Деякі уламки столового посуду, напевне, використовувалися в 

ткацтві, про що свідчить знахідка подібного артефакту із наскрізним 

отвором, виконаним способом свердління (рис.4). 

Тарний посуд на поселенні представлений фрагментами 

товстостінних глеків, так званими «зерновиками». Його орнаментальні 
мотиви являють собою валиковий виступ, розділений навскісними 

тонкими лініями (рис.5), а також скручений валик з пальцевими 

відбитками (рис.6). 

На поселенні виявлений вінчик «зерновика», край якого 

загнутий всередину. Орнамент його складається з радіальних 

композицій, що імітує два горизонтальні  ряди скрученої мотузки 

(рис.7). 

До імпортного посуду належать фрагменти амфор з римських 

провінцій Північного Причорномор’я світло-червоного та світло-

жовтого кольорів, а саме – стінки, ручки. Знайдено кілька днищ 

циліндричної форми. 



429 

 
 

 



430 

 



431 

 



432 

Знахідки побутових предметів представлені кількома глиняними 

прясельцями, одне з яких має вигляд плаского з обох сторін кружка, 

інше – біконічну форму. Серед них заслуговує на увагу виріб із 
рельєфним орнаментом (рис.8). 

Артефакти, виконані з кістки, представлені знахідкою пластинки 

округлої форми зі слідами лощіння (рис.9). 

Вироби з металу представлені  фрагментами бронзових фібул, 

пряжками (рис. 10, 11), підвісками (рис.12, 13), кільцями (рис.14) та 

скляною бусинкою зеленого кольору. 

 На поселенні автором виявлено бронзовий рибальський гачок 

досить значних розмірів (рис.15), який дає підстави уявити величину 

риби, яка водилася в той час у Південному Бузі. 
Артефакти, що свідчать про місцевий характер металургійного 

виробництва, представлені значною кількістю шлаків, зосереджених в 

одному районі пам’ятки, та знахідкою шматка розплавленої бронзи 

власне на поверхні Білої Скелі. 
Про контакти мешканців поселення з римськими провінціями 

Причорномор’я свідчать знахідки срібних та мідних  монет ІІ–
ІV ст. н.е. Срібні монети представлені денаріями: Луцілли (164–169 рр.)  

(рис. 16-А, Б), Коммода (177–192 рр.), Семптимія Севера (200–201 рр.), 

мідні – фолісом та напівфолісом Флавія Юлія Констанція ІІ (337–

361 рр.).  

Таким чином, на півночі Одеської області знаходиться одне із 

найцікавіших, на думку автора, поселень пізньоримського часу. 

Виявлені на ньому артефакти дадуть можливість вченим уточнити 

період  його  існування та встановити міжетнічні зв’язки з іншими 

регіонами Причорномор’я. 
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