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Поховання № 526 дало доволі ціка
вий матеріал. На дні навмисного по
вторного вкопу у могильну яму біла зна
йдена лита Т-подібна фібула (Рис. 1, 2) 
типу Дай -  Агач-кала (за класифікацією 
І.О. Гавритухіна). Подібні фібули за ма
теріалами Північного Кавказу датують
ся не пізніше середини VIII ст. н.е.

Інвентар поховання № 528 був пред
ставлений лише залишками тканини 
та двома литими поясними бляшками 
(Рис. 1, 2).

Знайдений у похованнях інвентар 
дозволяє датувати досліджені комплекси 
кінцем VIII -  серединою IX ст.

B.C. Аксьонов

ДОСЛІДЖЕННЯ РАНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОГО 
КАТАКОМБНОГО МОГИЛЬНИКА БІЛЯ с. ВЕРХНІЙ САЛТІВ

Спільна експедиція Харківського іс
торичного музею та Харківського наці
онального університету імені В.Н. Ка- 
разіна продовжувала роботи на ката
комбному могильнику біля с. Верхній 
Салтів Вовчанського району Харківської 
області. За час проведення робіт було 
досліджено шість поховальних комплек
сів (№№ 120-125) та дромос катакомби 
№ 119 (поховальна камера катакомби 
була досліджена у 2013 р.). Розкопані 
поховальні комплекси були представле
ні чотирма катакомбами (№№ 120, 121, 
122,125), одним похованням у звичайній 
ґрунтовій ямі (№ 123) та похованням у 
незавершеному дромосі (№ 124).

В дромосах катакомб №№ 120, 122, 
115 були простежені сліди повторного 
проникнення до поховальних камер, у 
вигляді фіксації ходу повторного про
никнення, котрий перерізав дромос у 
тій його частині, що знаходилась перед 
поховальною камерою. Людські кістяки, 
що знаходилися у поховальних камерах 
зазначених катакомб, несли сліди на
вмисної руйнації.

У поховальній камері катакомби 
№ 120 були знайдені рештки трьох лю
дей (двох дорослих чоловіків та дівчин- 
ки-підлітка). Серед зруйнованих кістя
ків були знайдені бронзові литі сережки 
з нерухомою привіскою (Рис. 1, 3), нечи- 
сельне скляне намисто, бронзові литі бу
бонці, два персні зі вставкою з кольоро
вого скла (Рис. 1, 16), глечик кавказького

обліку, один набір поясної гарнітури з 
литими деталями (пряжка, бляшки, на
конечник пояса) (Рис. 1, 9-13) та ще один 
набір штампованої поясної гарнітури. 
У дромосі зазначеної катакомби був ви
явлений підбій, де знаходилися рештки 
дитини 1-2 років. При дитині був зна
йдений бронзовий дротовий браслет 
(Рис. 1, 14) та бронзові штамповані ґу- 
дзики-бубонці. Камера катакомба № 122 
містила рештки дорослої людини та ди
тини 1-2 років. Поховальний інвентар 
був представлений невеличким ліпним 
горщиком, пакетом з трьох ножів, ще од
ним ножем, залізним пінцетом (Рис. 1, 
29), фібулою-кресалом (Рис. 1, 15), брон
зовими литими бубонцями, залізною по
ясною пряжкою. В камері № 125 знахо
дився зруйнований кістяк дорослої жін
ки, який супроводжувався намистом зі 
скла, намистом із сердоліку, двома ножа
ми, бронзовим литим бубонцем, двома 
привісками на пояс (Рис. Л, 7, 8), амуле- 
том-підвіскою у вигляді качки (Рис. 1, 6).

У дромосі катакомби № 121 сліди по
вторного навмисного проникнення до 
поховальної камери були відсутні. У ка
мері знаходилися рештки трьох дітей 2-5 
років, кістяки яких знаходилися в анато
мічному порядку. Дітей супроводжував 
не чисельний інвентар, представлений 
бронзовими сережками (Рис. 1, 1), п'ятю 
астрагалами, кухлем, бронзовим литим 
бубонцем та намистом зі скла та сердо
ліку.
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Рис. 1. Інвентар з катакомб Верхнього Салтова. 1 -  катакомба № 121; 2 -  поховання 
Nq 123; З, 9-14, 16 -  катакомба №  120; 4, 5, 17, 18 -  поховання Nq 124; 15,19 -  катакомба 
№  122. 1 - 8 ,  14, 16 -  бронза; 9-13 -  метал білого кольору; 15, 17, 19 -  залізо; 18 -  кістка.
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У звичайній грунтовій ямі (комплекс 
№ 123) завглибшки 0,36 м від сучасної 
поверхні були виявлені рештки дівчин- 
ки-підлітка, що супроводжувалися дво
ма бронзовими сережками (Рис. 1, 2). 
Кістяк лежав у випростаному положен
ні на спині, головою вверх по схилу (на 
південний схід). Поховання заходилось 
за 1,3 м на північ від дромосу катакомби 
№ 122.

За 1,4 м на північ від поховання у зви
чайній грунтовій ямі був виявлений не 
закінчений дромос катакомбного похо
вання. В начальній частині дромосу був

виявлений кістяк дорослого чоловіка. 
Кістяк лежав у випростаному положен
ні на спині, головою вверх по схилу (на 
південний схід). На поясі людини були 
розчищені бронзова поясна пряжка та 
наконечник поясного ременя (Рис. 1, 4, 
5), що супроводжувалися залізним че
решковим ножем. Під лівим крилом тазу 
чоловіка лежали: залізне тесло-мотика 
(Рис. 1 ,17) та кістяний релікварій (рис. 1, 
18).

Знайдений поховальний інвентар 
дозволяє датувати досліджені катакомби 
серединою -  третьою чвертю IX ст. н.е.

К.Г. Варачова, Д.О. Філатов

РОЗВІДКИ у  ДЕРГАЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

До Навчально-дослідної лабораторії 
Германо-Слов'янської експедиції Хар
ківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна студенткою історично
го факультету А. Фінартів була надана 
інформація про знахідку археологічних 
речей у с. Черкаська Лозова Дергачів- 
ського району' Харківської області, які 
були виявлені під час земляних робіт 
на приватній ділянці, на глибині близь
ко 1,6 м. Артефакти були передані на 
постійне зберігання до фондів Музею 
археології та етнографії Слобідської 
України. Всі вони відносяться до черня- 
хівської культури, зокрема це гончарні: 
триручна ваза, келих га миска-ваза, ліп
ний горщик, дві підвіски-мушлі (Murex 
та Cuprea), підвіска-ікло кабана з отво
ром для підвішування, залишки трьох 
залізних відерцеподібних підвісок (в 
одну з яких був покладений ладан) та 
кістяний гольник. Очевидно, що речі 
походять з одного випадково поруше
ного поховання. Метою розвідки було 
обстеження місця знахідки, фіксація 
меж пам'ятки та визначення можливос
ті археологічних розкопок на ньому.

Інформація про пам'яткую надходить 
до спеціалістів вперше. Могильник знахо
диться на підвищенні першої надзаплав
ної тераси правого берегу безіменної при
токи р. Лозовенька (річка шостого річного 
порядку: безіменна притока -  Лозовенька 
-  Лопань -  Уди -  Сіверський Донець -  
Дон). На жаль, вся територія могильника 
знаходиться під забудовою, що ускладни
ло як візуальний огляд поверхні, так і уне
можливило проведення стаціонарних ар
хеологічних досліджень. Огляд місця зна
хідки речей не приніс виявлення залишків 
людських кісток та інших артефактів.

Від місцевих жителів у різні часи та
кож надходила розрізнена інформація 
про знахідки римських монет та заліз
них речей на присадибенних ділянках, 
які, імовірно, походять із поверхні посе
лення, до якого міг відноситись могиль
ник. Саме з метою пошуку поселення 
було оглянуто територію нижче по над
заплавній терасі. Більша її частина, як і у 
випадку з могильником, знаходиться під 
забудовою або задернована, були зна
йдені тільки окремі фрагменти керамі
ки Нового часу.

225


