Облікова картка НДДКР
Державний обліковий номер: 0222U004637
Державний реєстраційний номер: 0121U112452
Відкрита
Дата реєстрації: 23-09-2022

1. Етапи виконання
Номер етапу: 1
Назва етапу: Підготовчі роботи: Складання програми та кошторисної документації на проведення робіт Проведення
археологічних досліджень - розкопок пам’ятки Римського часу Велика Діброва I в c. Велика Діброва Яворівського району
Львівської області Проведення археологічних досліджень - розкопок пам’ятки енеоліту-ранньозалізної доби Карів - XIII у
с. Карів Червоноградського району Львівської області. Консервація та реставрація виявленого матеріалу. Камеральна
обробка матеріалу. Складання інвентарного опису. Фотофіксація Передання знахідок до фондів КЗ ЛОР «Історикокраєзнавчий музей» Підготування Звіту за результатами наданих послуг
Початок етапу: 07-2021
Закінчення етапу: 12-2021
Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець
Назва організації: Історико-краєзнавчий музей м. Винники
Код ЄДРПОУ/ІПН: 20842451
Підпорядкованість: Міністерство культури, молоді та спорту України
Адреса: вул. Галицька, буд. 26, м. Львів, Львівська обл., 79495, Україна
Телефон: 380322963333
E-mail: musem.vynnyky@gmail.com

3. Власник результатів НДДКР (продукції)
Назва організації: Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38557581
Адреса: вул. Винниченка, буд. 18, м. Львів, Львівська обл., 79008, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380322354022

4. Джерела та напрями фінансування
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування

Джерело фінансування: 7714 - кошти місцевого бюджету
Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 124.793 тис. грн.

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Археологічне обстеження (Пшеворська культура) (ДК 021:2015 : 71351914-3 Археологічні послуги) в межах Яворівського і
Червоноградського районів Львівської області

Назва роботи (англ)
Archaeological survey (Przeworsk culture) (DK 021:2015 : 71351914-3 Archaeological services) within Yavoriv and Chervonohrad
districts of Lviv region.

Реферат (укр)
На території пам’ятки Велика Діброва-І, в ході попередніх розвідкових досліджень, проведених у травні 2021 року, було
закладено п’ять шурфів. У двох з них (№ 4 і 5) зафіксовано залишки зруйнованих тілопальних поховань із супровідним
інвентарем у вигляді ліпних керамічних посудин та виробів із заліза. В ході досліджень на пам’ятці у липні 2021 р.
закладено чотири розкопи. В результаті цього виявлено ще шість кремаційних поховань. Частина з них містила
супровідний інвентар у вигляді глиняних пряслиць та предметів озброєння. Після завершення досліджень усі розкопи
були засипані, а територія рекультивована. На пам’ятці Карів-ХІІІ виявлено два об’єкти. В одному з них зафіксоване
зруйноване поховання вельбарської культури. Культурну та хронологічну приналежність об’єкта № 2 встановити важко
через відсутність речового інвентарю. Факт перерізання ним інгумаційного поховання свідчить, що його було споруджено
в пізніший час. Однак наявність в заповненні залізної фібули вказує, що він не виходить за межі пізньоримського періоду.

Реферат (англ)
Five excavations with a total area of 6 square meters were laid on the territory of the Velyka Dibrova-I monument during
preliminary exploration research conducted in May 2021. In two of them (No. 4 and 5), the remains of destroyed burials with an
accompanying inventory in the form of ceramic vessels and iron products with traces of intent damage are recorded. In July
2021, four excavations were made during the research. As a result, six more cremation burials were discovered. Some of them
contained accompanying inventory - сlay spindle whorland and weapons. Upon completion of the research, all excavations were
backfilled and the area was reclaimed. Two objects were detected on the monument of Kariv-XIII. In one of them, a destroyed
burial of Velbarsk culture located. The cultural and chronological affiliation of the object No. 2 is difficult to establish due to the
lack of real inventory. The fact of the interrogation of burial indicates that it was built in a later time. However, the presence of
iron fibula indicates that it does not go beyond the roman period.
Індекс УДК: 902, 902, 902/904 (477.83)00/02
Коди тематичних рубрик НТІ: 03.41.01

6. Науково-технічна продукція (НТП)
НТП 1
Назва продукції (укр): Археологічне обстеження (Пшеворська культура) (ДК 021:2015 : 71351914-3 Археологічні послуги) в
межах Яворівського і Червоноградського районів Львівської області
Назва продукції (англ): Archaeological survey (Przeworsk culture) (DK 021:2015 : 71351914-3 Archaeological services) within
Yavoriv and Chervonohrad districts of Lviv region.
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: 72,20
Опис продукції (укр): Проведено археологічне обстеження (розкопки) пам’ятки Римського часу Велика Діброва I в c.

Велика Діброва Яворівського району та пам’ятки енеоліту-ранньозалізної доби Карів - XIII у с. Карів Червоноградського
району Львівської області.
Соціально-економічна спрямованість НТП: Робота за договором
Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР
Впровадження НТП: Не впроваджено
Строки впровадження:
Виробник продукції: Історико-краєзнавчий музей м. Винники
Споживачі продукції:
Перспективні ринки:
Права інтелектуальної власності: За договорами
Форми та умови передачі продукції: Спільні НДДКР

7. Бібліографічний опис
Сидорович В., Онищук Я. "Звіт про археологічні дослідження могильника Римського часу у с. Велика Діброва Львівської
області у 2021 році" – Львів, 2021. – 56 с.

8. Звітна документація
Кількість сторінок в звіті: 56
Мова звіту: Українська
Умови поширення в Україні: Не заборонено
Умови передачі іншим країнам: Не заборонено
Кількість файлів у звіті: 1

9. Заключні відомості
Перелік осіб-виконавців
Онищук Ярослав Іванович (д. і. н., професор)
Сидорович Володимир Зіновійович
Керівник організації:
Тимець Ігор Васильович
Керівники роботи:
Сидорович Володимир Зіновійович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

