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Вступ

Палеолітичні пам’ятки зі збереженим куль
турним шаром та об’єктами – рідкісне явище для 
первісної археології, тим більше, якщо ми маємо 
справу зі стоянками зі збереженими рештками 
первісної архітектури з використанням кісток ма
монта. Такі пам’ятки виявлені виключно на тери
торії Східної Європи, серед яких комплекси, що 
давно стали класичними з точки зору джерело
знавства для вивчення та інтерпретації первіс
ного господарства, соціальної структури та духо
вної культури мисливських суспільств. До таких 
унікальних об’єктів відноситься пам’ятка архео
логії національного значення – Межиріцьке по
селення мисливців на мамонтів, що має більш 
ніж 50річну історію досліджень, результати яких 
відобразилися в узагальнюючих працях з пер
вісної історії та археології України (Гладких 1990; 
Гладких, Станко 1997).

Межиріцька стоянка – унікальна пам’ятка 
первісної археології, яка датується в межах 17  – 
13  тис.  рр. від наших днів, безумовно, має за
гальносвітове значення з огляду на її археоло
гічну, антропологічну, культурознавчу цінність 
і яка є вагомим джерелом для розкриття питань 
взаємозв’язку природи та суспільства в доісто
ричні часи. Яскравою особливістю Межиріцького 
поселення є виявлення решток житлових кон
струкцій з використанням кісток мамонта та до

брим станом збереженості культурних шарів з фа
уністичними рештками, виробами з кістки, бивню 
мамонта та кременю. Від часу виявлення у 1965 р. 
археологічними дослідженнями території стоян
ки було виявлено рештки від чотирьох палеолі
тичних жител, та низки господарських ям, майсте
рень, ділянок культурних шарів, що їх оточували. 
Перші три житла, досліджених експедицією акад. 
І.Г. Підоплічка, були повністю розкопані та дослі
джені. Реконструкція житла №1 стала окрасою 
експозиції палеонтологічного відділу Національ
ного науковоприродничого музею НАНУ і здо
була славу всесвітньо відомого артефакту, який 
репрезентує археологію України палеолітичної 
доби (Пидопличко 1969; 1976).

На площі стоянки розташовуються рештки чет
вертого житла з кісток мамонта, яке було відкри
те та частково досліджене проф.  Київського на
ціонального університету імені Тараса Шевченка 
М.І.  Гладких. Ця конструкція є яскравим свідчен
ням найдавніших форм архітектури, використа
них Homo sapience в суворих прильодовикових 
умовах із наявною утилітарною, ергономічною, 
естетичною та світоглядними функціями, що ха
рактеризує її саме як житло (Гладких, Корнієць 
1979; Гладких 1999).

Починаючи від самого відкриття четвертого 
житлового комплексу постала проблема збе
реження пам’ятки як визначного археологічно
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го об’єкта. У 1977 році з метою музеєфікації 4го 
межиріцького житла постановою Бюро Президії 
Академії наук УРСР вирішено створити на терито
рії пам’ятки науководослідну лабораторіюмузей 
«Стійбище мисливців на мамонтів». З метою забез
печення умов археологічних досліджень та збере
ження культурних шарів, у 1980х рр., за сприяння 
Академії наук УРСР було відселено мешканців са
диб, на площі яких розташовувалась стоянка.

Однак з тих часів ідею про створення музей
ного комплексу на території стоянки так і не було 
втілено у життя. Одна з основних причин цього –  
відсутність документації на земельну ділянку 
та невизначеність її балансоутримувача. Відсут
ність установи, яка б була відповідальною за стан 
пам’ятки негативно позначилось на стані збере
женості первісного житла – залишки споруди, 
які залишались тривалий час без охорони, нео
дноразово ставали об’єктом грабіжницьких дій, 
а металеве накриття, споруджене над пам’яткою, 
не забезпечувало схоронність об’єкта від впливу 
природних факторів. Збереження решток спору
ди з кісток мамонта в повній мірі залежало від до
слідницьких груп Інституту археології НАН Укра
їни, Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка та ГО Центр палеоетнологічних 
досліджень, співробітниками яких проводились 
консерваційні та відновлювальні роботи над 
рештками житла.

В останні два десятиліття були пропозиції і ве
лись підготовчі роботи щодо включення пам’ятки 
до складу Канівського біосферного заповідника 
(Чорний та ін. 2012; Чорний, Чорна 2013) та наці
онального природного парку «Середньодніпров
ський» (Чорний 2021). Але нині ці проекти зали
шаються нереалізованими.

Такий стан справ став причиною звернення у 
2018 р. керівника Межиріцької археологічної екс
педиції КНУ Павла Шидловського до керівництва 
Шевченківського національного заповідника з 
ініціативою взяття пам’ятки на баланс та включен
ня цієї території в склад заповідника. Реалізація 
цього проекту передбачає розроблення відпо
відного технікоекономічного обґрунтування, яке 
наводиться нижче.

техніко-економічне обґрунтування доціль-
ності передачі Шевченківському національ-
ному заповіднику Міністерства культури та 
інформаційної політики україни пам’ятки ар-
хеології «стоянка» (дата: 1,5 млн. – 10 тис. років 
до н.е., с. Межиріч, охоронний номер 230017-Н, 
постанова кМу від 03.09.2009, №928. – Межи-
ріцьке поселення мисливців на мамонтів 14,5 –  
15 тис. рр. до н.е.)

Технікоекономічне обґрунтування (далі ТЕО) 
розроблено відповідно до наказу Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 
27.12.2013 №1591 «Про затвердження Методич
них рекомендацій щодо розроблення техніко
економічного обґрунтування забезпечення ефек
тивного використання об’єктів права державної 
та комунальної власності, що пропонуються».

1.  загальна характеристика майна, що 
передається

Адреса об’єкту: Черкаська обл., Черкаський 
рн, с. Межиріч, вул. Канівська, 6. Орієнтовна пло
ща земельної ділянки, пропонованої для переда
чі Шевченківському національному заповіднику, 
становить 1,54  га, складається із двох частин і 
розташована на території с.  Межиріч Канівської 
ОТГ Черкаської області на відстані 18 км від Шев
ченківського національного заповідника. Карта 
схема ділянки, складена на основі публічної ка
дастрової карти України, додається (рис.  1: А). 
Перша частина, земельна ділянка площею 0,78 га, 
на якій безпосередньо знаходиться пам’ятка ар
хеології, призначена для проектування, рестав
рації, реконструкції об’єктів і Музею «Поселення 
мисливців на мамонтів». Ділянка знаходиться в 
північнозахідній частині села Межиріч і межує 
із садибною житловою забудовою, автодорогою 
державного значення Канів–Черкаси–Чигирин. 
З південносхідної сторони межує з провулком 
Музейний. На ній знаходиться старий житловий 
будинок, що підлягає зносу в перспективі, льох, 
криниця із свердловиною, зелені насадження, а 
також металевий павільйон над рештками первіс
ного житла (Житло 4).

Межиріцька стоянка мисливців на мамон
тів є пам’яткою археології національного зна
чення (постанова Кабінету Міністрів України від 
03.09.2009  р. №928, охоронний №230017Н), яка 
вже понад півстоліття є об’єктом дослідження і не 
втратила свою цінність в якості наукового джере
ла для розкриття питань взаємозв’язку природи і 
суспільства в доісторичні часи. З 1966 р. на площі 
пам’ятки відкрито чотири житла первісних людей 
з використанням кісток мамонта у споруді. Три з 
них повністю розкопані. Четверте житло виявле
не експедицією Київського державного універ
ситету імені Т.Г. Шевченка під керівництвом д.і.н., 
проф. М.І.  Гладких у 1976  р. Рештки житла були 
розчищені ззовні, частково досліджені і зали
шені на місці з метою майбутньої музеєфікації та 
створення науководослідної лабораторіїмузею 
(Постанова №162Б Бюро Президії Академії наук 
УРСР, від 6 квітня 1977 р. “Про створення науково
дослідної лабораторії Інституту зоології АН УРСР 
«Стійбище мисливців на мамонтів»”). Відповідно 
до паспорту пам’ятки, виготовленого за радян
ського часу, рішенням виконкому Черкаської об
ласної ради №116 від 26 червня 1990 р. пам’ятка 



Наукове обґрунтування доцільності передачі території Межиріцької стоянки Шевченківському національному заповіднику

159

взята під охорону. Але межі охоронної зони не 
були встановлені. Поновлення паспорту не про
водилось. На даний час пам’ятка не перебуває на 
балансі, не паспортизована, охоронний договір 
відсутній.

По іншу сторону автодороги Канів–Черкаси– 
Чигирин розташована друга ділянка площею 
0,76  га, яка передбачена Генеральним планом 
с.  Межиріч 1983  р. під меморіальний комплекс 
«Межиріцька стоянка мисливців на мамонтів». Ка
дастровий номер відсутній. На земельній ділянці 
розташоване нерухоме майно – адмінбудівля ко
лишньої контори колгоспу – яке, згідно договору 
купівліпродажу приміщення адмінбудівлі, знахо
диться у приватній власності. Ця земельна ділян
ка, згідно генплану села, знаходиться в перспек
тивній зоні археологічних розкопок.

Окрім пам’ятки епохи палеоліту, на площі цих 
ділянок виявлено культурні шари епохи брон
зи (бабинська культура), скіфського періоду та 
пізнього середньовіччя. Відповідно до висновку 
Департаменту культури та взаємозв’язку з гро
мадськістю Черкаської ОДА на вказаній території 
забороняються будьякі земляні роботи, що пе
редбачають переміщення ґрунту глибше 0,3 м від 
рівня сучасної денної поверхні, в т.ч. шляхові, бу
дівельні та пов’язані із прокладанням інженерних 
мереж, благоустроєм території та встановленням 
огорож (окрім плям забудови вже існуючих буді
вель і споруд).

В генеральному плані враховані проектні рі
шення генерального плану меморіального комп
лексу «Межиріцька стоянка мисливців на мамон
тів», розроблені ПП «Ларо».

сучасний стан пам’ятки. Пізньопалеолітич
на стоянка Межиріч – пам’ятка археології націо
нального значення (№230017Н) – знаходиться на 
території с.  Межиріч Канівської ОТГ Черкаської 
обл. Стоянка розташована на мисі, утвореному 
долинами річок Росі та Росави біля 12 км на захід 
від р. Дніпро, за 200 м від високого корінного схи
лу плато у долині р. Рось. Палеолітичні культурні 
рештки пам’ятки залягають на глибині 2,5 – 3  м 
від сучасної поверхні мису, в лесових відкладах 
другої надзаплавної тераси Росі. Більша частина 
радіо вуглецевих дат визначають вік стоянки у до
сить вузьких межах – близько середини 15 тися
чоліття від наших днів.

В результаті досліджень з 1966 по 1974  рр. 
експедиції під керівництвом акад. І.Г.  Підопліч
ка на площі пам’ятки виявлено три житла з ви
користанням кісток мамонта у споруді. З 1976 по 
1989  рр. розкопки стоянки та міждисциплінарні 
дослідження на ній проводилися експедицією під 
керівництвом завідувача кафедри археології, ет
нографії та музеєзнавства Київського державного 

університету ім. Т.Г. Шевченка, проф. М.І. Гладких, 
результатом чого стало відкриття четвертого жит
ла з кісток мамонта та цілої низки ям і ділянок куль
турного шару (Гладких, Корниец 1977) (рис. 1: Б).

Залишки житла являють собою скупчення кіс
ток мамонта у формі видовженого овалу розмі
ром 5,85 м х 4,62 м, довга вісь якого орієнтована із 
заходу на схід. Висота над рівнем давньої поверх
ні становила 0,6 м, що добре простежується за ха
рактером розташування кісток поза межами спо
руди. Основним матеріалом конструкції споруди 
використано великі кістки мамонта, які складали 
функціонально різні в архітектурному відношенні 
частини: виділяється основа – «фундамент» – кон
центричне коло з черепів мамонта та інших вели
ких кісток, зовнішня обкладка житла – лопатки, 
нижні щелепи, тазові, бивні тощо та перекриття 
житла, що впало всередину конструкції і склада
лось переважно з бивнів та пласких кісток (Рис. 2).

На сьогоднішній день, завдяки роботам Межи
ріцької експедиції кафедри археології та музеє
знавства Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, вдалось запобігти руйна
ції пам’ятки та проведено необхідні реставраційні 
роботи над кістковими рештками, що складають 
основу конструкції (Шидловський 2013). В останні 
роки (20182020), важливого значення для розу
міння житлового простору первісного колективу 
стало дослідження конструктивних особливостей 
та внутрішнього заповнення четвертого житла 
(Shydlovskyi et al. 2019).

Питання збереження решток четвертого житла 
Межиріцької стоянки почало вирішуватись завдя
ки INQUA project 1804S: Mezhyrich International 
Archaeology Summer School, interdisciplinary study 
of an Upper Pleistocene site (2018) (Shydlovskyi 
et al. 2018) та проекту № Ф77/38811 Державно
го фонду фундаментальних досліджень «Межи
ріцька стоянка мисливців на мамонтів: археоло
гічні дослідження та музеєфікація» (20172018)  
(http://vovkcenter.org.ua/en/2018pn/ , Шидлов
ський та ін. 2020).

В ході реалізації цих проектів було розчищено 
та реставровано великі кістки мамонта – частини 
конструкції первісної будівлі, та відбулось навчан
ня групи аспірантів з навчальних закладів України 
та Франції неруйнівним методам дослідження та 
фіксації археологічних об’єктів під керівництвом 
спеціалістів з первісної археології, зооархеології 
та четвертинної геології.

Однак реставраційні роботи стосувались лише 
решток житла, в той час як для подальшого збере
ження пам’ятки археології є необхідність повного 
накриття об’єкту разом з навколишніми ділянка
ми культурного шару та проведення робіт з водо
відведення. Рештки давньої споруди, які знахо

http://vovkcenter.org.ua/en/2018-pn/
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дяться у відкритому стані з часу їхнього відкриття 
у 1978  р., поступово піддаються руйнації від дії 
природних (повітря, волога) та людських (грабіж
ництво) факторів.

2. обґрунтування доцільності здійснення пе-
редачі та відповідність функціонального при-
значення об’єкта передачі завданням, покла-
деним на орган, якому пропонується передати 
відповідний об’єкт

Територія межиріччя Росі та Росави на Черка
щині є окремим археологічним регіоном, в якому, 
з огляду на географічну специфіку, сконцентро
вана значна кількість пам’яток, які датуються від 
пізньопалеолітичного часу до доби раннього за
лізного віку (Шидловський та ін. 2018). Чільне міс
це серед об’єктів археологічної спадщини займає 
Межиріцька пізньопалеолітична стоянка, рештки 
якої демонструють найдавніші форми архітекту
ри – житла з використанням кісток мамонта у спо
руді, що будувались мешканцями Східноєвропей
ської рівнини в часи останнього льодовикового 
періоду в 2214 тис. рр. тому. На поточний момент 
четверте житло Межиріцької стоянки, разом з 
музеєфікованими об’єктами первісної архітекту
ри в Добранічівці та Гінцях, унікальна пам’ятка, 
що залишена in situ з моменту свого відкриття зі 
збереженим культурним шаром і тому становить 
значну цінність з археологічної, антропологічної, 
культурознавчої точок зору.

З огляду на те, що в даній пам’ятці поєдну
ються культурний шар, конструктивні та ес
тетичні елементи споруди та факт тривалого 
вивчення пам’ятки відомими дослідниками пер
вісності (акад.  І.Г.  Підоплічко, проф.  М.І.  Гладких, 
проф.  О.  Соффер, к. біол. н.  Н.Л.  Корнієць, к.  іс
тор.  н.  Д.Ю.  Нужний), стоянка, як археологічний 
об’єкт, також є пам’яткою архітектури, історії та 
монументального мистецтва.

Нині пам’ятка потребує:
•	 взяття на баланс;
•	 визначення меж;
•	 поновлення пам’яткоохоронної 

документації;
•	 комплексної охорони та організації на

укових досліджень усіх наявних культурних 
шарів;

•	 паспортизації;
•	 оформлення охоронних зобов’язань;
•	 організації екскурсійного обслуговування.
Усі зазначені позиції входять, відповідно до 

діючого «Положення про Шевченківський націо
нальний заповідник», до переліку основних видів 
діяльності заповідника. Ці місця безпосередньо 
пов’язані із життям і творчістю Тараса Григоро
вича Шевченка. Тут він перебував у липні 1859 р., 
виконав малюнок «В Межирічі» і домовлявся з по

міщиком Никодимом Парчевським про купівлю 
ділянки землі біля с. Пекарі.

Логічним видається взяття відомої пам’ятки 
під опіку Шевченківського національного за
повідника і з тої точки зору, що нині в структурі 
заповідника функціонує науководослідний від
діл історикокраєзнавчих досліджень і окремий 
музей, присвячений історії Канівщини від давни
ни до сучасності, де в експозиції широко пред
ставлені археологічні і культурні артефакти цьо
го регіону. Входження археологічної пам’ятки до 
складу Шевченківського національного запо
відника дозволить застосувати весь комплекс 
пам’яткоохоронних заходів до об’єкту – реєстра
ція, дослідження, консервація, ревіталізація та 
музеєфікація.

3. Визначення джерел фінансування та обся-
гів витрат для подальшого утримання та вико-
ристання зазначеного майна

У реалізації даного проекту враховувалась 
оцінка майбутніх туристичних і фінансових по
токів. Залучення пам’ятки до екскурсійної діяль
ності заповідника дозволить збільшити кількість 
відвідувачів заповідника. Опитування, проведене 
серед відвідувачів заповідника, показує, що ко
жен третій екскурсант виявив бажання відвідати 
Межиріцьку стоянку мисливців на мамонтів. При 
середній вартості екскурсії 300 грн. для групи до 
25 осіб і вартості вхідного квитка 50 грн., щоріч
ні додаткові фінансові надходження складати
муть близько 1 550 000 грн. Після впорядкування 
об’єкту його можна включити до міжнародних ту
ристичних маршрутів.

Унікальне місце розташування об’єкту, ви
ключна естетична привабливість навколишніх 
ландшафтів, дозволить заповіднику надавати по
слуги, пов’язані зі створенням умов для організо
ваного туризму, відпочинку (короткостроковий 
відпочинок, розбиття наметів і облаштування спе
ціальних місць для вогнищ. Орієнтовна вартість 
такої послуги складатиме 80 грн. з однієї особи. 
Необхідно обладнати приміщення для працівни
ків, встановити пожежну та охоронну сигналіза
цію, впорядкувати територію та місця для відпо
чинку відвідувачів.

Для належного забезпечення роботи пам’ятки, 
як музейнотуристичнорекреаційного об’єкту, 
необхідно до штатного розпису заповідника до
датково ввести такі посади завідувача відділу, ка
сира, прибиральника, водія, екскурсоводів, сто
рожів (всього 8 штатних одиниць).

Фінансування діяльності об’єкту планується із 
наступних джерел:

•	 державний бюджет;
•	 кошти від екскурсійної та туристичної діяль

ності (як одна із складових держбюджету);
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•	 гранти;
•	 спонсорська допомога.
Початок залученню грантів на утримання 

об’єкту поклав у 2015  р. польськоукраїнський 
проект «Створити село наново» за ініціативи 
представників місцевої громади. Основою про
екту «Країна Мамонтляндія» стала археологічна 
пам’ятка – стоянка мисливців на мамонтів. Роз
важальнопізнавальна програма розрахована як 
на дітей, так і на дорослих. Тривалість – 44,5 год. 
Протягом 20142016 рр. учасників проекту навча
ли створювати тематичні села та популяризувати 
археологічну пам’ятку. У 2019  р. (до карантину) 
«Мамонтляндію» відвідало 3  тис. відвідувачів із 
усієї України. Це були діти і дорослі.

Завдяки співпраці Межиріцької археологічної 
експедиції Київського національного університе
ту імені Тараса Шевченка з місцевою громадою та 
проектом «Країна Мамонтляндія», всередині мета
левого ангару з рештками житла було збудовано 
дерев’яну огорожу та настил для запобігання ан
тропогенному впливу на конструктивні елементи 
споруди і захисту культурного шару від витопту
вання (Самойленко, Шидловський 2016) (Рис. 3).

В рамках проекту №Ф77/38811 Державного 
фонду фундаментальних досліджень «Межиріць
ка стоянка мисливців на мамонтів: археологічні 
дослідження та музеєфікація» (20172018) (ви
конавець – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка) з метою забезпечення 
технічних умов для проведення реставраційно
археологічних досліджень, екскурсійного відвіду
вання пам’ятки та збереження експонатів здійсне
но впорядкування археологічного об’єкту. Окрім 
реставраційних та консерваційних робіт безпо
середньо над рештками четвертого житла, було 
проведено електрифікацію ангару. Для запобіган
ня розкраданням археологічних експонатів підве
дено сигналізацію за кошти спонсорів.

4.  прогноз ефективності діяльності суб’єкта 
після здійснення передачі майна (з визначен-
ням етапів і термінів реалізації)

З метою збереження пам’ятки та уникнення 
подальшої її руйнації, необхідно провести низку 
пам’яткоохоронних заходів, а саме:

 – Юридичне та організаційне вирішення пи
тання створення музею на території стоянки як 
підрозділу Шевченківського національного запо
відника. Така передача дозволила б утримувати 
мінімальну адміністрацію на місці пам’ятки, за
безпечила б практичну охорону, а також зробила 
б більш реальною перспективу побудови музей
ного комплексу. Разом з тим, важливим моментом 
є визначення статусу території пам’ятки, понов
лення пам’яткоохоронної документації на об’єкт, 
встановлення меж охоронної зони навколо нього 

з забороною будьяких ландшафтних перетво
рень без наукової експертизи в межах території, 
що відведена для археологічного вивчення, згід
но Генплану села Межиріч 1983 р.

 – Пропонується музеєфікація решток четвер
того житла з кісток мамонта Межиріцької стоянки, 
в якості центрального елементу Археопарку пер-
вісної культури. Досягнення цього можливе че
рез проведення археологічних досліджень, рес
тавраційних робіт, будівництва накриття над 
рештками об’єктів та лабораторних приміщень, 
облаштування території. На базі Межиріцької сто
янки мисливців на мамонта в повній мірі може 
бути реалізований взаємозв’язок науки та сус
пільства: цей об’єкт може стати не тільки пред
метом вивчення науки про культурне і природне 
різноманіття, але і засобом комунікації, навчання, 
дозвілля, збагачення власного культурного досві
ду. Археопарк, разом із музеєфікованим житлом 
палеолітичної доби, дозволять зберегти унікальні 
об’єкти для майбутніх поколінь та стануть осно
вою для туристичної привабливості регіону та 
розвитку інфраструктури.

 – Продовження археологореставраційних 
робіт над рештками житла. Така робота включає 
в себе реставрацію пошкоджених кісток мамонта, 
що становлять конструкцію житла (найбільших 
руйнувань кістки зазнали під час падіння мета
левого даху тимчасового накриття від значної 
кількості снігу у 2010  р.). Крім реставрації існує 
можливість відтворення втрачених, завдяки ма
родерству, частин споруди за фотографіями та 
планами первинного вигляду конструкції. Разом 
з тим, внутрішня частина житла частково замита 
від потрапляння води в конструкцію. Тому, для 
візуалізації первісного житла, необхідно продо
вжити археологічні розкопки всередині за ззовні 
споруди з залишенням виявлених матеріалів та 
конструктивних деталей на місці. Високий рівень 
проведених наукових досліджень підтверджу
ється щорічно Відкритими листами НАН України 
та Дозволами Мінкультури на проведення дослі
джень пам’яток археологічної спадщини. Однак 
фінансування цих робіт залишається на досить 
низькому рівні.

 – Побудова музейного комплексу та стаціо
нарної будівлі над спорудою. Остаточним вирі
шенням проблеми збереження житла доби па
леоліту повинно стати спорудження стаціонарної 
музейної будівлі над рештками споруди, яка б 
мала необхідний режим температури та вологості 
та відповідала б нормам музейного будівництва. 
Така споруда дозволила б не тільки демонструва
ти пам’ятку відвідувачам, але й проводити всере
дині неруйнівні дослідження археологічних ша
рів та вмісту житла. Крім безпосередньо музейної 
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споруди є необхідність у побудові офісного при
міщення для персоналу музею та працівників екс
педиції. Безумовно, що такі перетворення повин
ні супроводжуватись детальним археологічним 
вивченням тих площ, що підпадають під будівни
цтво означених споруд.

Необхідні види діяльності:
1. Архівні дослідження.
2. Лабораторні роботи.
3. Проектні роботи та виготовлення па

м’яткоохоронної документації, визначення те
риторій археологічних пам’яток, встановлення 
зон охорони. Проектування будівель та території 
Археопарку.

4. Проведення археологічних досліджень на 
ділянках, що будуть порушені в ході будівельних 
робіт на території пам’ятки.

5. Будівництво приміщення музею зі збережен
ням житла №4 Межиріцької стоянки in situ (на пер
шому поверсі), в якості основної пам’ятки, будівлі 
для лабораторних, камеральних робіт, туалету.

6. Проведення робіт з водовідведення, елек
трифікації, сигналізації тощо означених будівель.

7. Археологічні та реставраційні роботи в житлі 
№4 Межиріцької стоянки. Проводитимуться укра
їнськими спеціалістами галузі із залученням спе
ціалістів (археологів, зооархеологів, трасологів, 
геологів) з країн ЄС (Франції, Бельгії, Німеччини, 
Польщі). Археологічна школа для студентів, аспі
рантів та молодих учених з різних країн.

8. Роботи по відновленню первинного вигляду 
житла з використанням 3Д друку елементів кон
струкції з кісток.

9. Створення експозиційної зали (другий по
верх музейної будівлі). Створення культурного 
хабу на базі будівлі музею та території Археопар
ку для проведення відкритих лекцій, семінарів за 
тематикою розвитку людини та первісної культу
ри. Проведення фестивалів первісного ремесла 
та експериментальної археології (кременеоброб
ки, гончарства, тощо).

10. Впорядкування території пам’ятки (панду
си, лави, паркан).

11. Впорядкування територій навколишніх 
археологічних пам’яток (поселення трипільської 
культури, доби бронзи, скіфського часу, черня
хівської культури, скіфського кургану), визначен
ня охоронних зон та включення їхньої території 
до Археопарку, виготовлення охоронних дошок, 
вказівників.

цільові групи (цільові групи – групи / організа
ції, які безпосередньо отримуватимуть користь):

•	 місцева громада (залучення місцевих меш
канців до роботи Археопарку, розвиток 
«зеленого туризму», розвиток місцевої 
інфраструктури);

•	 викладачі, студенти та аспіранти ЗВО (за
лучення студентів на волонтерських заса
дах до діяльності Археопарку, проведення 
навчально виробничих студентських архе
ологічних та музеєзнавчих практик на базі 
Археопарку);

•	 науковці, працівники музейних установ, 
краєзнавці (отримання наукової інформації 
щодо первісних пам’яток мікрорегіону, мож
ливість апробації наукових концепцій під 
час натурного дослідження археологічних 
пам’яток);

•	 молодь і діти, що проживають в Канівській 
громаді (проведення екскурсій для дітей, 
залучення молоді до процесу створення та 
подальшого функціонування Археопарку, 
створення ширших можливостей для на
вчання у ЗВО, участі в «громадській науці»);

•	 вітчизняні та закордонні туристи (отриман
ня доступної інформації про історію краю).

кінцеві бенефіціари (отримає користь в дов
гостроковій перспективі на рівні суспільства або 
сектора в цілому).

1.  Пам’яткоохоронний сектор. Впровадження 
результатів в пам’яткоохоронній галузі уможлив
лює збереження житла з кісток мамонта, ство
рення постійної експозиції в музеї Археопарку, 
що дасть змогу в більшій мірі актуалізувати архе
ологічну спадщину в сучасній Україні, унаочнить 
особливості культури первісних суспільств, до
зволить експонування пам’ятки для відвідувачів, 
позитивно вплине на розвиток туристичної галузі 
та місцевої інфраструктури; Створення Археопар
ку передбачає розробку проектної документації, 
разом з паспортами та обліковими картками на 
пам’ятки археології місцевого та національного 
значення, постановку пам’яток на облік, що забез
печить збереженість об’єктів від будьяких ланд
шафтних перетворень у майбутньому.

2. Туристичний сектор. На поточний момент ту
ристичний потенціал регіону не є розкритим у по
вній мірі. Археопарк та музей стануть унікальною 
атракцією, навколо якої відбудеться розвиток 
інфраструктури, закладів харчування, пунктів «зе
леного туризму», що дозволить оживити депре
сивні села, залучити частину місцевих мешканців, 
особливо молоді, до діяльності Археопарку та ви
кличе загальну зацікавленість серед мешканців 
громади до місцевої історії та розвитку людської 
культури загалом.

3. Освітній сектор – навчання під керівництвом 
висококваліфікованих професіоналів студентів, 
аспірантів та молодих учених Київського націо
нального університету імені Тараса Шевченка, 
Національного університету КиєвоМогилянська 
академія сучасним методикам дослідження архе
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ологічних пам’яток, неруйнівним методам фікса
ції археологічних об’єктів та методам реставрації 
кісткових решток.

4.  Науковий сектор – при проведенні архео
логічних та реставраційних досліджень будуть 
розчищені ділянки всередині та поза межами 
первісного житла, що дозволить з’ясувати струк
туру об’єкта, особливості матеріальної та пове
дінкової культури мешканців, характер адаптації 
мисливської групи до прильодовикових умов 
часу останнього зледеніння Європи; в результаті 
археологічних досліджень будуть отримані серії 
артефактів – вироби з кременю, кістки, бивня, що 
стануть джерелом наукового дослідження побуту 
та матеріальної культури первісного населення 
та дозволить застосувати низку наукових методів 
для розкриття аспектів життєдіяльності давнього 
суспільства, а саме: типологостатистичного, тех
нологічного, трасологічного, археозоологічного 
тощо. В ході подальшого функціонування Архео
парку відбудуться дослідницькі дії, що передба
чають польове дослідження, культурнохроноло
гічну атрибуцію, визначення меж археологічних 
пам’яток, що знаходяться в межиріччі Росі та Ро
сави, а також рятівні розкопки на площі, яка буде 
відведена під музей та лабораторні приміщення. 
Археопарк стане базою для проведення міждис
циплінарних досліджень в галузі археології, па
леонтології, геології, палеоекології.

5.  Органи місцевого самоврядування. Місце
ва громада с. Межиріч, мешканці Канівської ОТГ. 
Фінансова вигода для місцевої громади через за
лучення ширшого кола споживачів закладів хар
чування, пунктів зеленого туризму. Можливість 
отримання прибутку у перспективі через органі
зацію платних екскурсій, надання публічного про
стору для проведення конференцій, семінарів, 
фестивалів ремісництва тощо.

Передбачається формування стійкої мережі 
взаємодії між музейною установою в Межирічі 
(Археопарку), як підрозділу Шевченківського на
ціонального заповідника, Канівською ОТГ, Трахте
мирівським історикокультурним заповідником, 
археологічною експедицією Київського національ
ного університету імені Тараса Шевченка, Центром 
палеоетнологічних досліджень, представниками 
«зеленого туризму», закладами харчування та при

ватними фірмами. Археопарк має стати фокусом 
привабливості для розвитку місцевої інфраструк
тури – доріг, закладів харчування, магазинів, інтер
неткомунікацій, сувенірної індустрії. Приміщення 
Археопарку планується використовувати в якості 
освітньонаукового хабу для проведення наукових 
конференцій, польових семінарів, екскурсій, крає
знавчих студій, мистецьких заходів, разом з актив
ним залученням місцевих мешканців, особливо ді
тей, в якості цільової групи.

ВисНоВки

В умовах сучасних приватизаційних процесів, 
бурхливого розвитку будівництва та інших форм 
антропогенного тиску на ландшафт, питання збе
реження пам’яток культурної спадщини, особли
во національного значення, потребує втручання і 
взаємодії державних інституцій та громадськості. 
Особливо це стосується археологічних пам’яток, 
що належать до найдавніших етапів розвитку лю
дини і суспільства. Поперше, тому, що ці архео
логічні об’єкти належать до загальної спадщини 
людства й несуть у собі інформацію про розви
ток нашого біологічного виду та його культури), 
по друге, вони не відновлювані – при руйнації 
пам’ятки або її частини інформація, яка могла б 
бути отримана з археологічного літопису, прак
тично втрачається назавжди. Саме ці пам’ятки є 
найбільш уразливими до антропогенного впли
ву: в переважній більшості вони зазнали значних 
перетворень і зрушень в результаті ландшаф
тних змін, пошкоджень наступними поколіннями 
мешканців, індустріальними та комунікаційними 
процесами.

Без подальших зусиль у напрямку музеєфі
кації Межиріцької стоянки зберегти комплекс є 
проблематичним, адже експонування житлової 
конструкції з кісток мамонта у відкритому стані 
потребує цілого комплексу дій, що передбачає 
реставрацію кісткових решток на місці з пара
лельним археологічним дослідженням внутріш
нього простору та прилеглої території житла. За
стосування всього комплексу пам’яткоохоронних 
заходів та музеєфікацію Межиріцького комплексу 
можливо реалізувати через взяття Шевченків
ським національним заповідником цієї визначної 
археологічної пам’ятки під опіку.
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Scientific SubStantiation of Mezhyrich SettleMent  
tranSfer to t. Shevchenko national reServe

The Mezhyrich settlement is a unique vestige of prehistoric archaeology, dating back from 18 to 13 ka BP. This site is 
of worldwide importance due to its archaeological, anthropological, cultural value and which is an important source for 
revealing the issues of nature and society relationships in prehistoric times. A striking feature of the Mezhyrich settle
ment is the discovery of the remains of mammoth bone dwelling structures and a good state of preservation of cultural 
layers with faunal remains, bone, tusk and lithic artifacts. Since the discovery of the site in 1965, archaeological excava
tions have uncovered the remains of four Palaeolithic dwellings and a number of pits, workshops and plots of cultural 
layers around them. In the settlement are the remains of a fourth mammoth bone dwelling, which was discovered and 
partially explored by Prof. Mykhailo I. Gladkikh from the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

In order to preserve the settlement and avoid its further destruction, it is necessary to carry out a number of site 
protection measures. Namely: 1) to take legal and organizational measures to address the issue of establishing a mu
seum on the site as a subdivision of the T. Shevchenko National Reserve; 2) museification of the remains of the fourth 
mammoth bone dwelling, as a central element of the ‘Archaeopark of prehistoric culture’; 3) continuation of archaeo
logical and restoration works on the remains of dwelling. The final solution to the problem of preserving the remains of 
Palaeolithic housing should be the construction of a stationary museum building over the dwelling and surrounding 
cultural layers, which would have the necessary temperature and humidity and would meet the standards of museum 
building.

It will be problematic to preserve the Mezhyrich assemblage without further efforts in the direction of museifica
tion. After all, the exposure of a mammoth bone dwelling in the open state requires a whole set of actions, which in
volves the restoration of bone remains on site with a parallel archaeological study of the interior and the surrounding 
area. The T. Shevchenko National Reserve can realize the application of the whole complex of site protection measures 
and the museification of the Mezhyrich assemblage through the including of this outstanding archeological monu
ment to its territory.

K e y w o r d s: archeological monument of national value, Upper Palaeolithic, museification, reserve, site protection 
studies.
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рис. 1. Картографія Межиріцької стоянки: А – викопіювання кадастрової карти з позначенням меж території, що планується 
до передачі Шевченківському заповіднику; B – розкрита розкопками ділянка пам’ятки з рештками четвертого житла.
Fig. 1. Cartography of the Mezhyrich settlement: A – copy of the cadastral map indicating the boundaries of the territory planned for 
transfer to the T. Shevchenko Reserve; B – excavated area of the site with the remains of the fourth dwelling.

А —  ділянка, що пропонується до передачі Шевченківському заповіднику

b
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рис 2. Сучасний стан решток четвертого житла Межиріцької стоянки: А – вигляд з південного сходу; B – вигляд з північного 
заходу (фото: С. Пеан, Ю. Черната).
Fig 2. The current state of the remains of the fourth Mezhyrich dwelling: A – view from the southeast; B – view from the northwest (photo: 
S. Péan, Yu. Chernata).
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рис 3. Дослідження та відвідування пам’ятки: А – металеве накриття над четвертим житлом; B – проведення екскурсії (фото: 
Ю. Черната, Н. Вукосавлєвіч).
Fig 3. Research and visiting the site: A – metal cover over the fourth dwelling remains; B – excursion (photo: Yu. Chernata, N. Vukosavljević).

a

b


