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Постійне поповнення фондів Громадського історико-етнографічного 

ставрографічного Музею Хреста і аналіз здобутих матеріалів дозволяють 

наблизитися до розуміння ставрографічних особливостей українських 
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етнорегіонів [4]. Навіть із врахуванням буферних зон, де відбуваються 

взаємовпливи культурних традицій, ці особливості яскраво висвітлюються у 

виробах місцевих хресторобних майстерень. Поділля [7] і Волинь [1], 

Полісся [5] і Південна Київщина [6], Слобожанщина [3] і Запоріжжя [2] – все 

це складає регіональну етніку української ставрографії. 

Надзвичайно цікаво спостерігати саме за такими буферними зонами 

етнорегіонів – суміжні райони Дніпропетровської і Харківської областей, а 

також – Дніпропетровської і Полтавської областей, тобто за територіями, де 

запорозька традиція [2; 6; 9] межує і перевтілюється у місцеві культові 

традиції і навпаки. Головною проблемою в зазначеному контексті є пошук 

архетипів, тобто першооснов того чи іншого різновиду хрестів задля 

розуміння процесів подальшої трансформації. Це стосується й інших 

буферних зон, але у даному випадку пропонуємо до розгляду територію 

південної частини Полтавщини і Середнього та Нижнього Присамар’я 

сучасної Дніпропетровщини, а також взаємовпливи в питанні розмаїття 

запорозьких натільних (?) хрестів. 

Запорозькі хрести визначені завдяки дослідженням культових знахідок 

в Нижньому і Середньому Присамар’ї [8, с.63-67], їхня нижня хронологічна 

межа (час виникнення) умовно співвідноситься із серединою XVIII ст. Тобто 

не виключено, що географічно зародження цього типу хрестів може бути 

пов’язаним з Середнім Присамар’ям – Старою Самарою (околиця сучасного 

м. Дніпро) і Самарчиком-Новоселицею (сучасним м. Новомосковськом), 

столицею Самарської паланки. Підставою для цього може слугувати теза, що 

впродовж XVI – першої половини XVII ст. запорозьке козацтво, в першу 

чергу, – річкове, острівне і статичний осередок мало тільки один – Січ. Тим 

більше, що майже до кінця XVII ст. у Надпоріжжі, аж до р. Самари на картах 

(рис. 1) фіксуються татарські кочовища [12] і територія Вольностей Війська 

Запорозького низового у сучасному розумінні була сформована вже за часів 

Нової Січі 1734-1775 рр. Інший варіант – південна Полтавщина, оскільки 
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саме звідти був чи не найпростіший шлях на Січ і саме звідти у XVIII ст. 

йшов найпотужніший міграційний струмінь [13]. 

Характерним прикладом розмаїття запорозьких хрестів може слугувати 

комплекс (рис. 2) з території колишнього села Карабінівка 

(Павлоградський р-н Дніпропетровської обл.), який хронологічно охоплює 

період другої половини XVIII-ХІХ ст. При цьому, якщо хрестик із ґратчастим 

карбуванням на нижній лопаті (рис. 2.5) близький за стилістикою до знахідки 

з Новобогородицької фортеці – Старої Самари другої половини XVIII ст. [8, 

с. 64,66], то інша знахідка (рис. 2.7), із тризубими закінченнями напівбалок 

вже пізніша і, скоріш за все, була виготовлена вже на межі століть, 

зберігаючи українську традицію написання Христового імені. Решта виробів 

із трикутними закінченнями напівбалок і квітковими візерунками, 

нанесеними штампом, вірогідно, належать вже до ХІХ ст. Тобто форма і 

особливості декорування мають свій хронологічний відбиток. 

Середнє Присамар’я другої половини XVIII ст. – класичні Вольності 

Війська Запорозького низового цих часів, тоді як територія Нижнього 

Присамар’я – своєрідний анклав населення Полтавщини на землях Війська 

Запорізького низового із певною специфікою існування [8, с. 120-161]. Дещо 

подібні особливості «буферних» зон спостерігаємо в Дніпропетровському 

Приоріллі на території Петриківського і Магдалинівського районів. 

Петриківський р-н, колишня Протовчанська паланка, представлений 

трьома хрестиками, сусідні з ним Магдалинівський – ще одним. Певною 

мірою групу знахідок з регіону лівобережного північного кордону між 

землями Війська Запорозького низового і Гетьманщини доповнюють три 

хрестики з межі Царичанського і Магдалинівського районів. 

Хрестик з околиць смт. Петриківка (Дніпропетровщина) відносно 

тонкий – близько 0,5 мм – має певну асиметрію у розташуванні внутрішнього 

хреста, закінчення напівбалок тризубі, декоровані кутовим штампом, 

орієнтованим до центру. Знахідка, як і інші з території району, досить пізня – 
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ХІХ ст. Такої ж форми – хрестик з околиць с. Шульгівка, внутрішній хрест 

якого тяжіє до рівнокінцевості, прикрашений крапкою на горішньому кінці 

вертикальної балки і двома обабіч нижнього її кінця, має певну схожість із 

знахідкою з околиць с. Шарівка Царичанського р-ну. Ще один предмет з 

околиць с. Шульгівка, скоріш за все репрезентує вже запорозьку традицію 

стилю подібних виробів – має певну схематичність внутрішнього хреста по 

кінцям якого карбовані «х»-подібні фігури. 

Знахідка з Магдалинівського р-ну Дніпропетровщини (рис. 3.1) – з 

трикутними закінченнями напівбалок та восьмипелюстковими штампами з 

пласкими пелюстками на кінцях рамен та угорі, низ вертикальної балки 

декорований трьома квітками. 

Перший хрестик з межі Царичанського і Магдалинівського р-нів також 

із трикутними закінченнями напівбалок, має асиметрію форм зовнішнього і 

внутрішнього хрестів, а також вибитий з певною недбалістю квітковий 

шестипелюстковий штамп по кінцях напівбалок (рис. 3.2), що може свідчити 

про можливий невисокий рівень майстерності виробника. Друга знахідка з 

цієї території – із тотожною попередній формою, але із рідкісним з 

семипелюстковим карбуванням по кінцях напівбалок та «хвилястим» 

карбуванням прямокутними штампиками вертикальної балки внутрішнього 

хреста та асиметрією на раменах хреста зовнішнього (рис. 3.3). Третій хрест 

(рис. 3.4) належить до зразків із комбінованим карбуванням, коли 

поєднуються або квіткові з кутовими штампами, або квіткові з 

перехрещеннями внизу вертикальних балок. У даному випадку маємо другий 

варіант поєднання кутового штампу, спрямованого до середохрестя, і 

п’ятипелюсткових квіток із видовженими пелюстками; внутрішній хрест 

карбований лінією із додатковим перехрещенням у середохресті. 

Власне Царичанський р-н представлений 8 знахідками. 

З околиць смт. Царичанка достовірно походить два хрестики. Перший – 

дуже близький за стилістикою до знахідки із Старої Самари із лінійно 
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розширеними напівбалками із комбінованими закінченнями, які складаються 

із закруглення з виокремленим зубчиком по центру та зубчиків обабіч на всіх 

кінцях крім вертикального (рис. 3.5). Виріб двопланний: зовнішній – із 

розширеними напівбалками, внутрішній – прямий латинський із сяйвом на 

кінці верхньої напівбалки. Закінчення нижньої напівбалки декороване 

ґратчастим візерунком. На кінцях рамен – написи ІС ХС під титлами. 

Зворотний бік без написів і зображень. Вушко зсувне втрачене, кріпилося до 

основи за допомогою канавки на горішньому кінці вертикальної балки та 

припаювання. Другий – тотожної форми (рис. 3.6), але з іншим декором: 

периметр додатково окреслений лінією, закінчення вертикальної балки 

позначені кутами із сяйвом, на кінцях рамен – написи ІС ХС під титлами. 

Внутрішній прямий «латинський» хрест карбований лініями, обмеженими 

крапками по кінцях. Цілком можливо, що з цих місць походить ще один 

хрестик, знайдений на території району, але без детальнішої інформації 

(рис. 3.7). Знахідка із можливою литою основою та трикутними закінченнями 

напівбалок, сяйвом угорі вертикальної балки та ґратчастим візерунком унизу, 

з написами на кінцях рамен ІС ХС під титлами. Умовне датування для всіх 

трьох хрестів – друга половина XVIII – початок ХІХ ст. 

Ще один хрестик (рис. 3.8) з території району – з литою основою або 

литий, з формою, яка тяжіє до рівнокінцевості. На кінцях рамен – написи ІС 

ХС під титлами, решта зображень стерта. Близька аналогія – в знахідці з 

колишнього села Стара Карабінівка Павлоградського р-ну 

Дніпропетровщини [8; 9]. Загальна форма таких виробів – комбіновані 

закінчення напівбалок, з підтрикутним або закругленим центром і зубчиками 

по боках. Відповідно, до цього різновиду відноситься і знахідка з околиць 

с. Шарівка Царичанського р-ну Дніпропетровщини (рис. 3.9) ідентичного 

компонування, але кінці внутрішнього хреста додатково акцентовані 

крапками-заглибленнями. Не виключено, що це специфічне обмеження 
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внутрішнього хреста крапками є місцевою особливістю. Умовне датування – 

перша половина ХІХ ст. 

Хрестик з околиць с. Рудька (рис. 3.10) – близький за формою до двох 

попередніх, але відрізняється і компонуванням внутрішнього хреста із 

променями в кутах середохрестя, і розташуванням кута штампу, 

спрямованого назовні від центру. Скоріш за все, до цього різновиду за 

формою має бути віднесеним і фрагмент хрестика з околиць с. Китайгород 

(нижня напівбалка), який складається має нижню частину внутрішнього 

хреста, обмеженою маленькою шестикінцевою зірочкою і 

кутовий/закруглений штамп, спрямований вигином до центру (рис. 3.11). 

Остання знахідка з території району (рис. 3.12) – із втраченою нижньою 

лопаттю, має восьмипелюсткові квітки по кінцях рамен і отвір вгорі, що 

свідчить про вторинне використання. Умовне датування – ХІХ ст. 

При цьому ми повинні пам’ятати, що Царичанський р-н – це 

беззаперечна історична Полтавщина [11]. 

Кобеляцький р-н Полтавщини представлений чотирма знахідками. 

Двобічний хрест з литтям основи (рис. 3.13) з насиченим карбуванням 

на лицевому боці, восьмикінцевим внутрішнім хрестом і ромбічними 

візерунками на кінцях напівбалок. На зворотному боці – восьмикінцевий 

хрест на Голгофі, кутові елементи декору на кінцях рамен та горішньої 

напівбалки і ромбоподібної конструкції з хрестом угорі внизу нижньої 

напівбалки. Закінчення лопатей – трикутні. Відсутність аналогій та 

додаткової інформації щодо супутніх матеріалів дозволяє віднести його як до 

варіанту базового архетипу запорозьких хрестів, так і до зразків вже 

запорозької традиції, тобто датування його може бути досить широким – від 

початку XVIII по кінець ХІХ ст. І якщо це ближче до початку XVIII ст., то не 

виключено, що перед нами – один з регіональних архетипів запорозького 

хреста. 
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Другий хрестик з території району – простіший (рис. 3.14), можливо – 

із незавершеним карбуванням унизу; внутрішній чотирикінцевий хрест 

доповнено навскісним, знахідка вторинного використання – після втрати 

вушка було зроблено отвір і предмет знову виконував свою функцію. Третій 

предмет звідти ж (рис. 3.15) прикрашений по кінцях балок складним 

специфічним штампом і має трапецієподібне закінчення; внутрішній хрест 

карбований прямокутниками з асиметричним розташуванням горизонтальної 

напівбалки. Орієнтовне датування – від кінця XVIII по кінець ХІХ ст. 

Ще один хрест з Кобеляцького р-ну з трикутними закінченнями 

напівбалок має комбіноване карбування на нижній лопаті, коли під 

внутрішнім хрестом здійснюється навскісне карбування, під яким майстром 

б’ється квітковий штамп. У даному випадку – квітка підквадратної форми у 

вигляді накладення навскісного хреста на рівнокінцевий (рис. 4.1). 

Орієнтовне датування – ХІХ ст. В зібранні Музею Хреста є ще одна подібна 

знахідка з півдня області (зараз знаходиться в обробці), але з іншою 

конфігурацією пелюсток квіткового штампу. 

Також привертає увагу невеликий срібний хрестик вже запорозької 

традиції межі ХІХ-ХХ ст., або ж початку ХХ ст. (рис. 4.2): периметр і 

внутрішній хрест карбовані «зубчиком», на всіх кінцях позначене сяйво. 

Знахідка з півдня Полтавщини (рис. 4.3) виготовлена достатньо 

акуратно, а отвір вгорі і мідне кільце свідчать про вторинне використання. 

Закінчення напівбалок трикутні, кутові штампи орієнтовані назовні, 

карбування внутрішнього хреста рисками. Можливе походження – як 

Кобеляцький, так і Кременчуцький райони. Орієнтовне датування двох 

останніх хрестів – ХІХ ст. 

З Кременчуцького району походять три хрестики, два з яких можна 

віднести саме до запорозьких, а третій, свинцевий (рис. 4.6) [10] – як до 

раніших, так і до пізніших часів. 
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Хрестик із втраченим лівим раменом (рис. 4.4) із карбуванням 

внутрішнього хреста «зубчиком» і декоруванням кінців лопатей квітковим 

штампом підквадратної форми і вісьмома овальними пелюстками. Хрестик з 

комбінованим заповненням простору зовнішнього хреста (рис. 4.5): 

внутрішній хрест і кутові візерунки з’єднані, виконані прямокутним 

карбуванням; на кінцях лопатей – п’ятипелюсткові квітки з видовженими 

пелюстками. Орієнтовне датування обох хрестів – ХІХ ст. 

В зібранні Музею Хреста є ще одна дещо подібна знахідка з території 

зазначеного району (зараз знаходиться в обробці), але з істотною асиметрією 

обох балок внутрішнього хреста та іншою конфігурацією пелюсток 

квіткового штампу. 

З Глобинського р-ну, з околиць смт. Градизьк походить один хрестик 

(рис. 4.7), досить пізній – ХІХ ст. з істотною асиметрією горизонтальної 

напівбалки і розташуванням внутрішнього хреста, карбованого рисками; 

кінці лопатей прикрашені восьмипелюстковими квітками підквадратних 

обрисів із видовженими пелюстками. Отвір вгорі свідчить про вторинне 

використання. 

Хрестик з Лубенського р-ну тієї ж області (рис. 4.8) з внутрішнім 

хрестом обмеженим крапками, навскісним хрестом внизу вертикальної 

напівбалки та у середохресті і отвором вгорі – свідченням вторинного 

використання. Це вже не перша знахідка регіону із використанням крапок 

для додаткового декорування внутрішнього хреста. 

Новосанжарський р-н представлений чотирма знахідками, які, скоріш 

за все, були виготовлені у ХІХ ст. 

З околиць с. Руденківка походить хрестик із комбінованими 

закінченнями напівбалок (рис. 4.9) – підтрикутно/закругленим центром та 

зубчиками по боках. Іконографічно близьким є виріб з околиць с. Рудька 

Царичанського р-ну Дніпропетровщини – це стосується і компонування 
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внутрішнього хреста із променями в кутах середохрестя, і розташування кута 

штампу, спрямованого назовні від центру. 

В околицях с. Маячка місцеві пошуковці знайшли три хрестики ХІХ ст. 

Перший (рис. 4.10) має кутові закруглені штампи по кінцях рамен і 

горішньої напівбалки вигнутою частиною назовні, внизу нижньої 

напівбалки – дванадцятипелюсткова квітка; внутрішній хрест обмежений по 

кінцях шестипроменевими зірками, в його зовнішніх кутах середохрестя – по 

два невеликих промінці. Зовнішня форма хреста тотожна попередньому 

хресту. 

Другий – із трикутними закінченнями лопатей і шестипелюстковими 

квітковими штампами на кінцях із краплеподібними пелюстками. 

Спостерігається незначна асиметрія рамен і розташування вертикальної 

балки внутрішнього хреста (рис. 4.11). Третій (рис. 4.12) – із втраченим 

правим раменом, трикутними закінченнями лопатей, восьмипелюстковими 

квітками на кінцях та істотною асиметрією карбування внутрішнього хреста. 

Також до фондозбірці Музею хреста нещодавно потрапив експонат 49 х 

40 мм з того ж району без подальшого уточнення місця знахідки із 

трикутними закінченнями рамен і трапецієподібними – вертикальної балки. 

Внутрішній хрест карбований лінією, кінці обмежені маленькими 

шестипелюстковими квіточками. На кінцях лопатей – кутовий штамп у 

вигляді дуги, спрямованої до центру. 

З Миргородського р-ну Полтавщини походить хрестик, ймовірно – 

ХІХ ст., з трикутними закінченнями лопатей, чотирикінцевим карбованим 

внутрішнім хрестом на лицевому боці (рис. 4.13) та відсутністю будь-яких 

інших елементів декору. 

В Диканському р-ні, неподалік від с. Великі Будища (рис. 4.14) було 

знайдено хрестика з ґратчастим навскісним карбуванням внизу вертикальної 

балки та написами ІНЦІ вгорі та ІС ХС під титлами на кінцях рамен. 

Зовнішня форма тяжіє до хрестів із комбінованими закінченнями, загальна ж 
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стилістика виробу дозволяє віднести його до межі ХІХ ст. і атрибутувати вже 

як запорозьку традицію хрестів. 

В Полтавському р-ні було знайдено чотири хрестики. 

Дві знахідки з околиць м. Полтава, за неперевіреною інформацією – з 

території поля Полтавської битви. Обидва, скоріш за все, були виготовлені у 

ХІХ ст. Хрести мають трикутні закінчення лопатей, шестипелюсткові 

«насичені» квіткові штампи на кінцях балок, але перший – з карбованим 

навскісними рисками внутрішнім хрестом (рис. 4.15), а другий – «зубчиком 

(рис. 4.16). При цьому, на першій знахідці спостерігається істотне відхилення 

від вертикалі вертикальної балки. 

Крім того, на території району було знайдено ще два запорозькі 

хрестики. Перший має внутрішній прямий «латинський» хрест, карбований 

«зубчиком» із зміщенням праворуч вертикальної балки, сяйвом угорі, 

написами під титлами NC ХРС та елементами хвилястого декору унизу. 

Закінченнями напівбалок комбіновані – з підтрикутно/закругленим центром 

та зубчиками по боках. Другий в середохресті має рівнокінцевий хрестик з 

промінцями або стилізовану квітку, закінчення напівбалок – підтрикутні із 

кутовими штампами, спрямованими вістрям назовні. 

Співставляючи ставрографічні знахідки ми можемо побачити, що 

давніші форми запорозьких хрестів, котрі мають бодай якусь хронологічну 

прив’язку, – з напівбалками із комбінованими закінченнями, які складаються 

із закруглення з виокремленим зубчиком по центру та зубчиків обабіч на всіх 

кінцях крім вертикального, котрі були, ймовірно, виготовлені у другій 

половині XVIII ст., походять переважно або із Присамар’я (частіше), або з 

території Орільсько-Самарського межиріччя (рідше), тобто з території 

Вольностей Війська Запорозького низового. Відповідно вірогідним є 

припущення, що розповсюдження подібних виробів на території Полтавської 

області (як і Харківської) є своєрідним свідченням зворотної міграції 

колишніх запорожців, які, повертаючись на батьківщину, привносили із 
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собою у місцеві зразки запорозьку специфіку. При цьому, як вже зазначалося, 

Царичанський р-н Дніпропетровської області належав до полтавських земель 

(рис. 5) у ХІХ ст. 

У переважній більшості випадків запорозькі хрести із трикутними або 

тризубими/трійчастими закінченнями були виготовлені, скоріш за все, вже 

після ліквідації Запорозької Січі. Особливо це стосується знахідок із 

декорованих квітчастим штампом закінчень напівбалок, а також хрестиків з 

асиметричними формами, які можуть свідчить про кустарне індивідуальне 

виготовлення. 

На сьогодні відсутня будь-яка інформація про причини такого 

довготривалого побутування цього різновиду дрібної культової пластики, а 

також про появу штампованих латунних хрестів запорозької традиції, але на 

рівні припущення ми можемо вбачати в цьому стійку пам’ять про козацтво і 

волю, втіленням якої в народній пам’яті є саме запорозькі козаки. Масове 

покріпачення українського населення сприяло посиленню героїзації образу 

козацтва, які, як ми припускаємо, відбилося не тільки в широкому 

розповсюдженні народних картин «Козак Мамай», але і у виготовленні таких 

хрестів. Ще однією робочою версією може бути виготовлення «запорозьких 

хрестів» в селянських родинах, які пов’язують історію своїх родів саме із 

запорозькими козаками. 

Відсутність датованих знахідок запорозьких хрестів на території 

зазначеного регіону (крім Новобогородицької фортеці – Старої Самари), 

розповсюдження саморобних хрестів запорозької традиції підтверджує цю 

гіпотезу і свідчить про вплив цієї традиції на території, суміжні із 

запорозькими землями. 
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Рис. 1. Фрагмент Карти Брюса-Менгдена 1699 року. 
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Рис. 2. Запорозькі хрести з території колишнього с. Карабінівка. 
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Рис. 3. Запорозькі хрести лівобережної півночі Дніпропетровської і 

півдня Полтавської областей. 
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Рис. 4. Запорозькі хрести з території Полтавської області. 
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Рис. 5. Генеральна карта Полтавської губернії. Спб., 1834 р. 
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Таблиця ставрометрії та додаткової інформації 

до ілюстрації 3. 

 

№№ 

рис. 

Матеріал і 

спосіб 

вигот. 

Техніка Обл. Район,  

околиці нас. 

пункту 

Розм., 

мм 

Гор. 

напівб., 

мм 

Верт. 

напівб., 

мм 

Додатк. 

інформ. 

Стан, 

прим. 

3.1 мідн. спл., 

вируб. 

карбув.   

8 пел. 

Дніпр. Магдалинівськ. 40 х 34 7–10 6–9;   

6–11 

3 кв. 

внизу 

Цілий, 

б/вуш. 

3.2 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. 

6 пел. 

Дніпр. Царичанськ./ 

Магдплинів. 

42х 31 6–9 6–10; 

7–14 

Втор. 

викор. 

Цілий, 

б/вуш. 

3.3 мідн. спл., 

вируб. 

карбув.   

7 пел. 

Дніпр. Царичанський/ 

Магдалинівськ. 

45 х 34 8–10; 

9–10 

7–9; 

 7–12 

 Цілий, 

б/вуш. 

3.4 мідн. спл., 

вируб. 

карбув.   

5 пел. 

Дніпр. Царичанський/ 

Магдалинівськ. 

50 х 39 7–12; 

6–12 

7–12;  

7–14 

 Цілий, 

б/вуш. 

3.5 мідн. спл., 

лит. осн.? 

карбув. Дніпр. Царичанський, 

Царичанка 

42 х 33 5–8 6–9; 

6–10 

 Цілий, 

б/вуш. 

3.6 мідн. спл., 

лит. осн.? 

карбув. Дніпр. Царичанський, 

Царичанка 

52 х 41 6–12 7–12; 

7–13 

 Цілий, 

б/вуш. 

3.7 мідн. спл., 

лит. осн.? 

карбув. Дніпр. Царичанський 49 х 38 8–11; 

8–10 

8–11;  

8–13 

 Цілий, 

б/вуш. 

3.8 мідн. спл., 

лит. осн.? 

карбув.? Дніпр. Царичанський  42 х 35 8–12 8–12; 

8–13 

 Цілий, 

б/вуш. 

3.9 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Дніпр. Царичанський, 

Шарівка 

50 х 35 7–11  7–11; 

8–12 

 Цілий, 

б/вуш. 

3.10 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Дніпр. Царичанський, 

Рудька 

45 х 32 7–10 7–10;  

7–11 

 Цілий, 

б/вуш. 

3.11 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Дніпр. Царичанський, 

Китайгород 

22 х 11 ? ?; 

 7–11 

 Фрагм. 

3.12 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Дніпр. Царичанський 22 х 33 7–11 7–11;   

6–? 

Втор. 

викор. 

Фрагм. 

3.13 мідн. спл., 

лит. осн.? 

карбув. Полт. Кобеляцький 51 х 31 7–10 7–9; 

 7–12 

 Цілий, 

б/вуш. 

3.14 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Полт. Кобеляцький 49х 33 6–10 6–10; 

6–11 

Втор. 

викор. 

Цілий, 

б/вуш. 

3.15 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Полт. Кобеляцький  50 х 34 7–11 7–9;   

7–12 

 Цілий 
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Таблиця ставрометрії та додаткової інформації 

до ілюстрації 4. 

 

№№ 

рис. 

Матеріал і 

спосіб 

вигот. 

Техніка Обл. Район,  

околиці нас. 

пункту 

Розм., 

мм 

Гор. 

напівб., 

мм 

Верт. 

напівб., 

мм 

Додатк. 

інформ. 

Стан, 

прим. 

4.1 мідн. спл., 

вируб. 

карбув.   

8 пел. 

Полт. Кобиляцький 46 х 37 7–11 7–11; 

 7–14 

 Цілий, 

б/вуш. 

4.2 срібло, 

вируб. 

карбув. 

 

Полт. Кобиляцький 31 х 18 4–6 4–6;   

4–8 

 Цілий 

4.3 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Полт.  44 х 35 7–11 8–10;  

8–14 

Втор. 

викор. 

Цілий, 

б/вуш. 

4.4 мідн. спл., 

вируб. 

карбув.   

8 пел. 

Полт. Кременчуцьк. 43 х 25 7–12 5–10;  

7–14 

 Фрагм., 

б/вуш. 

4.5 мідн. спл., 

вируб. 

карбув.   

6 пел. 

Полт. Кременчуцьк. 45 х 39 7–12; 

7–11 

7–11; 

8–12 

 Цілий, 

б/вуш. 

4.6 св. спл., 

вируб. 

    Полт. Кременчуцьк. 43 х 27 6–7 10–12;   

9–10 

 Цілий 

4.7 мідн. спл., 

вируб. 

карбув.   

8 пел. 

Полт. Глобинський, 

Градизьк 

48 х 36 7–10 7–10; 

7–11 

Втор. 

викор. 

Цілий, 

б/вуш. 

4.8 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Полт. Лубенський 35 х 29 4–6  4–6;  

5–7 

Втор. 

викор.? 

Цілий, 

б/вуш. 

4.9 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Полт. Новосанжарськ., 

Руденківка 

46 х 32 6–10 7–11; 

6–12 

 Цілий, 

б/вуш. 

4.10 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Полт. Новосанжарськ., 

Маячка 

41 х 32 5–9 5–11;  

5–11 

 Цілий, 

б/в 

4.11 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. 

6 пел. 

Полт. Новосанжар., 

Маячка 

44 х 32 7–12; 

6–12 

6–11;   

6–13 

 Цілий, 

б/вуш. 

4.12 мідн. спл., 

вируб. 

карбув.   

8 пел. 

Полт. Новосанжар., 

Маячка 

35 х 20 

(30) 

4–8 5–8;  

5–10 

 Фрагм., 

б/вуш. 

4.13 мідн. спл., 

вируб. 

карбув. Полт. Миргородський  32 х 22 4–7 4–7;   

4–9 

 Цілий 

4.14 мідн. спл., 

лит. осн.? 

карбув. Полт. Диканський, 

Великі Будища 

50 х 30 6–8 6–9; 

5–12 

 Цілий 

4.15 мідн. спл., 

вируб. 

карбув.   

6 пел. 

Полт. Полтавський, 

Полтава 

41 х 32 6–10 6–9;   

7–14 

Поле 

ПБ 

Цілий, 

б/вуш. 

4.16 мідн. спл., 

вируб. 

карбув.   

6 пел. 

Полт. Полтавський, 

Полтава 

38 х 30 6–10 6–9;   

6–12 

Поле 

ПБ 

Цілий, 

б/вуш. 

 

 


