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Під час розвідкових робіт у 2014 р. на території с. Торки Львівської області в басейні р. 

Стасівки відкрито пам’ятки пізнього періоду доби палеоліту, культур лійчастого посуду, 
тщинецької, поморсько-кльошової, черняхівської і давньоруського часу ХІ–ХІІІ ст., що розташо-
вані в урочищах “Підгорещина”, “Застав” і “Довге Поле”. З їх території зібрано різні за типологією 
та функцією кременеві вироби, артефакти з кістки, уламки ліпного і кружального посуду. Назва 
села пов’язана з племенами торків-кочівників з українського Степу, котрі як васали і союзники 
київських князів, селились на рубежах Київської Русі і створювали там оборонні поселення. 

Ключові слова: розвідкові роботи, пам’ятка, археологічні культури, вироби з кременю і 
каменю, кераміка. 

 
У 2014 р. науковці Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, НДЦ 

«Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України й історико-
краєзнавчого музею м. Винники разом з місцевими краєзнавцями провели 
пошукові роботи на території с. Торки Радехівського р-ну, мета яких полягала у 
виявленні решток його давньої поселенської структури. 

Інтерес до Торок викликаний особливостями його історичної топології 
на порубіжжі давніх Галицької і Волинської земель. Хоча офіційна історія села 
розпочинається з першої писемної згадки у 1464 р., є підстави починати розпо-
відь з княжої доби ХІ–ХІІІ ст., коли с. Торки, як і вся округа, входили до складу 
давньоукраїнської Русі. 

Сама назва села Торки має цікаву етимологію, тісно пов’язану з племе-
нами кочівників – сусідів русичів. Торки вперше згадані в літописі під 985 р., як 
союзники князя Володимира Великого у його війні з волзькими болгарами [3. 
С. 51]. На кордонах Київської Русі вони з’явились у 1054 р., однак вже у 1061 р. 
об’єднане військо русичів розгромило цих кочівників у Подніпров’ї. Надалі 
племена торків, берендеїв, каєпичів, ковуїв під спільною назвою Чорних Клобу-
ків неодноразово згадуються як вірні союзники і піддані багатьох руських князів 
[7. С. 102–103]. Найбільше вони селились у землях київського князя на Пороссі,  
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там де були побудовані міста Торчеськ та Узин [14. S. 66–68]. Однак частина 
цих племен була розселена і на інших землях Русі. 

Свого часу дослідник історії печенігів, торків та половців Д. А. Расовсь-
кий відзначав невипадкове розташування таких населених пунктів, що 
повторюють імена кочівних племен, які з історичної точки зору мали, в першу 
чергу, значення прикордонних застав [9. С. 10]. Так, у районі Перемишля, 
ближче до кордонів Русі з “землею лядською” знаходяться села Торки і Беренде-
вичі. Біля Самбора розташоване село Торчиновичі, поряд з виходом у дністров-
ську долину із Карпат, якщо переходити їх через Верецький перевал зі сторони 
тодішньої Угрії. Село Торки на Радехівщині історично належало до земель 
Волинського князівства і, разом з іншими населеними пунктами в південній 
частині Волині – нині неіснуючим літописним Торчевим і сучасним Торчином, 
могло відображувати іншу реалію часів княжої Русі – протистояння Волині і 
Галича в міжусобній боротьбі княжих родів. 

Розуміння історії України-Русі неможливо без врахування такого 
важливого фактору, як мирне співіснування з тюркськими племенами протягом 
більш ніж двохсот років. Так, зокрема, співробітництво з тюрками й залучення 
їх до державотворчого процесу стало дуже важливим фактором, який вплинув 
на всю подальшу історію наших земель. Саме цей народ був головною складо-
вою військового союзу Чорних Клобуків – опори влади київських князів, котрим 
було довірено охорону рубежів цього князівства на Пороссі з кінця ХІ ст. до 
самої монгольської навали [8. С. 98]. Деякі історики часто вбачають у них 
початки українського козацтва. Для княжого Києва торки або Чорні Клобуки, як 
союзники, були незамінними в боротьбі з іншими кочівниками Степу, бо 
досконало знали військове мистецтво цих супротивників, могли наздоганяти і 
ловити половців, робити швидкі напади на них, ставати чудовими розвідниками. 

Володарі інших давньоруських земель також намагались запросити на 
службу торків. З оповідей літопису відомий епізод про осліплення у 1097 р. те-
ребовлянського князя Василька Ростиславича, що мав намір з допомогою вірних 
йому берендеїв, печенігів і торків йти наступом “на землю Лядську” [3. С. 151]. 
Відомі з давніх літописів окремі випадки особистого служіння торків й інших 
тюркських кочівників у деяких руських князів, зустрічались вони серед різних 
верств суспільства. Бачимо торків і простими слугами князів, і княжими 
отроками, навіть постатями у вищому, боярському класі, і, нарешті, послами 
своїх князів при зносинах з іншими князями. Хоча головна маса Чорних 
Клобуків жила на окраїнах Русі, зокрема в південній частині Київського 
князівства, де стояло місто Торчеськ, проте вони були добре відомі повсюдно.  

Осадництво торків на Побужжі може припадати на часи правління 
волинського князя Давида Ігоревича (1085–1112), або ж його племінників – 
перших галицьких князів Рюрика, Володаря та Василька. Доля цих правителів 
свого часу була тісно пов’язана з унікальним володінням Русі – князівством 
Тмутаракань. Володарі Тмутаракані (нині – Таманський півострів), після 
відвоювання її від хазар і до кінця ХІ ст. утримували свою владу у близькому 
союзі з сусідніми кочівниками, спершу з печенігами, а потім з торками і 
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половцями [4. С. 179–180]. Коли ж доля зробила цих князів очільниками 
Волинської та Галицької земель, вони могли привести з собою та оселити на цих 
теренах своїх союзників – степовиків. Це, мабуть, і стало початком села Торки 
на Радехівщині, як і схожих населених пунктів – Торчина на Волині, Вінничині і 
Житомирщині, Торкова на Вінничині, Торського на Тернопільщині, тощо.    

Археологічні розвідки, проведені у 2014 р., певною мірою 
підтверджують припущення, зроблені на підставі історичних джерел. На 
території села Торки та в його околицях було виявлено рештки пізньо-
середньовічного замчища, а також три багатошарові пам’ятки зі значною 
кількістю керамічного матеріалу давньоруського періоду.  

У західній частині села збереглися залишки земляних валів замчища. На 
початку ХХ ст. тут був розташований парк колишнього панського двору, і в 
цьому ж місці місцеві жителі знайшли кам’яні кулі від гармат. Однак, наукови-
ми дослідженнями не встановлено хронології і приналежності цих фортифіка-
ційних споруд [7. С. 147].  

Замчище локалізується на виступі пагорба, що височіє над долиною 
р. Стасівки в місці впадіння у неї лівосторонньої притоки, однак контури валів 
не повторюють форму рельєфу (рис. 1). Оскільки вони розташовані серед 
людських садиб, певна частина насипів зруйнована. Збережена частина, тим не 
менше, цілком дозволяє реконструювати загальну площу замчища, що становить 
0,8 га. Воно мало форму близьку до трапеції, орієнтованою за сторонами світу. 
Південний і східний вали довжиною, відповідно 90 і 95 м, розташовані під 
прямим кутом, тоді як північний і західний (101 і 76 м, відповідно) мають нахил 
і сходяться під гострим кутом. Розміри насипів нерівнозначні. З північного і 
західного боків вони мають висоту лише 1,2 – 2,0 м і ширину в 3,5 – 4,5 м, нато-
мість зі східної і південної (напільної) сторін вони досягають висоти 4 м і до 8 м 
ширини у підніжжі. На кутах замчища не спостерігається будь-яких конст-
руктивних доповнень бастіонного типу, однак на південно-західному, південно-
східному і північно-східному кутах простежується збільшення розміру і ширини 
валів, що може вказувати на розташування тут принаймні вартових веж. Решток 
ровів не збереглось навіть з напільної сторони, щоправда безпосередньо у 
підніжжі валів розташовані споруди житлових садиб і присадибні ділянки, які 
могли знівелювати давню фортифікацію.  

Хронологія замчища викликає певні сумніви. Планувальні особливості 
укріплень, зокрема їх прямокутна форма, дозволяють датувати споруди від ХIV 
до XVII ст. На протязі цього періоду у східноєвропейській фортифікації поряд з 
кам’яними існували дерево-земляні укріплення. Саме відсутність в конструкції 
замчища в Торках більш складних споруд бастіонного типу, що з’являються у 
XV–XVI ст., дозволяють обмежити його хронологію більш раннім періодом [13. 
С. 49–50]. Незначна кількість фрагментів сіроглиняного кружального посуду 
ХІV–XVII ст. та монети-боратинки XVII ст. не становили закритого комплексу і 
могли опинитись на території замчища у пізніший період. Відсутність тривалих 
житлових і господарських споруд по периметру укріплень вказують на нетрива-
лий час їх існування. Таким чином, замчище могло бути зведене у 
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післямонгольський період і, найбільш імовірно, виконувало функції порубіжної 
застави або феодальної укріпленої садиби.    

Одна зі згаданих вище пам’яток, давніх поселень, розміщена на східній 
околиці села, поруч із садибою Василя Романишина, в урочищі “Підгорещина” 
(див. рис. 1). Зібраний з її площі речовий матеріал представлений кінцевим 
скребком і скісно-кутовим різцем, покритими інтенсивною патиною білого за-
барвлення, що датуються пізнім палеолітом, фрагментарною керамікою і креме-
невими артефактами культур лійчастого посуду та тщинецької, а також 
уламками горщиків давньоруського періоду. 

Згаданий вище кінцевий скребок виготовлений на середній частині 
поздовжньої пластини, сколотої з одноплощадкового нуклеуса – 54×23×6 мм 
(рис. 2, 1). Похиле лезо сформоване нанесенням середньо- і крупнофасеткової 
лускоподібної ретуші, аналогічні різновиди якої у напівкрутий спосіб суцільно 
охоплюють зі спинки лівий бічний край сколу, причім в нижній його частині 
утворена виїмка, призначена для кращої фіксації артефакту у руці. 

Заготовкою для різця став поздовжній відщеп із залишком жовнової 
кірки – 48×31×8 мм (див. рис. 2, 2). У нього права окрайка оброблена з черевця 
суцільно нанесеною напівкрутою дрібнофасетковою лускоподібною ретушшю. 

До культури лійчастого посуду віднесено 20 фрагментів стінок коричневих і 
сіро-коричневих посудин товщиною 0,7–1,3 см, з яких один має наліпний пружок з 
пальцевими защипами (див. рис. 2, 13), поздовжній відщеп – 43×35×5 мм і двобічно 
ретушований поздовжній скол (ретуш дрібнозубчаста, зі спинки, на лівій окрайці 
суцільна, на правій – часткова) – 48×31×8 мм (див. рис. 2, 5). 

Колекція знахідок тщинецької культури нараховує два бочки посудин 
світло-коричневого кольору (внутрішні поверхні чорні) товщиною 0,8–1,0 см з 
домішкою подрібненого шамоту і жорстви (сіро-рожевий граніт) і 16 креме-
невих предметів, опис яких наступний. 

Два відщепи: поздовжньо-первинний – 37×46×8 мм та поздовжній із 
взаємонаправленими негативами від сколювання – 28×37×6 мм. 

Заготовка біфасіального виробу (сокира) – 76×43×21 мм (див. рис. 2, 14). 
Скребло на ребристо-поздовжньому відщепі із залишком жовнової кірки 

(ретуш дрібно- і середньофасеткова лускоподібна, часткова, зі спинки) – 
65×34×13 мм (рис. 3, 18). 

Двобічно ретушований ребристо-поздовжній відщеп із залишком 
жовнової кірки (ретуш мікрозубчаста, на лівій окрайці часткова, зі спинки, на 
правій – суцільна, з черевця) – 55×52×9 мм (див. рис. 2, 6). 

Поздовжній відщеп з ретушованими поперечним кінцем (ретуш мікро-
зубчаста, суцільна, зі спинки) і двома бічними окрайками (на лівій ретуш мікро-
зубчаста у поєднанні із середньофасетковою лускоподібною, перервиста, зі спинки, а 
на правій – середньофасеткова лускоподібна, часткова, зі спинки і дрібно- та 
середньофасеткова лускоподібна, суцільна, з черевця) – 73×41×15 мм (див. рис. 2. 4). 

Однобічно ретушовані відщепи: поздовжньо-первинний (ретуш дрібно-
зубчаста, суцільна, зі спинки) – 52×33×8 мм (див. рис. 3, 16), поздовжній з нега-
тивом від попереднього сколювання (ретуш аналогічна за видом, способом і 
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місцем нанесення) – 46×31×х8 мм (див. рис. 2, 9), поздовжньо-первинний із 
взаємонаправленими негативами від сколювання (ретуш мікрозубчаста, 
суцільна, зі спинки) – 60×39×12 мм (див. рис. 3, 9). 

Кінцеві скребки на відщепах: поздовжньому – 33×х30×9 мм (див. рис. 2, 
12), поздовжньо-первинному з негативами від поперечної підправки – 40×31×7 мм 
(див. рис. 2, 10), ребристо-первинному – 57×38×9 мм (див. рис. 3, 4), із суцільними 
негативом – 35×50×10 мм (див. рис. 2, 15) і ребристо-поздовжньому із залишком 
жовнової кірки – 39×65×8 мм (див. рис. 2, 3). Леза артефактів сформовані нане-
сенням дрібно- та середньофасеткової лускоподібної ретуші. Цими її різновидами 
підправлено бічні краї чотирьох артефактів. 

Односекційний скобель на радіальному відщепі – 26×32×7 мм (див. рис. 2, 7). 
Комбіноване знаряддя праці на ребристо-поздовжньому відщепі з поєд-

нанням функцій однобічно ретушованого ножа (ретуш дрібнофасеткова луско-
подібна, часткова, зі спинки), кінцевого скребка з напівкрутим лезом (ретуш 
аналогічна) і односекційного скобеля – 53×45×х10 мм (див. рис. 3, 5). 

Серед знахідок давньоруського періоду наявні два уламки денець 
діаметром 10 і 14 см та три фрагменти стінок світло-коричневих і сіро-
коричневих посудин товщиною 0,6–1,1 см, один з яких діаметром 12 см 
орнаментовано горизонтальними борозенками (див. рис. 2, 8). За технологічни-
ми ознаками і видом декору цей посуд попередньо можна датувати ХІІ–ХІІІ ст. 

Наступна пам’ятка у Торках розташована в урочищі “Застав”, за 0,5 км 
на північний схід від села, на рівній ділянці правого берега р. Спасвіки, висотою 
до 15 м над рівнем заплави, на північ від садиби Романа Покотила (див. рис. 1). З 
огляду на характер зібраного матеріалу, ця пам’ятка є до певної міри проблема-
тичною щодо культурно-хронологічного визначення. Не викликають сумніву 
щодо датування п’ять фрагментів стінок світло-сірого забарвлення товщиною 
0,6–0,8 см, виготовлених з каолінової глини. З них один декоровано хвилястими 
і горизонтальними борозенками (див. рис. 3, 7). За віком вони тотожні поперед-
ньо описаній давньоруській кераміці. 

Складнішою видається хронологія 21 артефакту з кременю. П’ять з них 
покриті блідо-голубою патиною. Це, зокрема, нижня частина ребристо-поздовж-
ньої пластини – 44×22×5 мм, однобічно ретушований поздовжньо-первинний 
відщеп (ретуш дрібно фасеткова лускоподібна, часткова, зі спинки) – 26×38×9 
мм (див. рис. 3, 8) і три відщепові сколи: поздовжній – 27×46×8 мм та два 
поздовжньо-первинні – 34×35×6 і 58×55×20 мм. Попередньо їх доречно зараху-
вати до пізнього палеоліту, можливо – до його прикінцевої стадії. 

Іншу збірку кременевих знарядь, з поміж яких сім мають вторинну 
обробку, можна віднести до доби бронзи – ранньозалізного віку. Відсутність 
кераміки цього хронологічного періоду унеможливлює їх датування. Функціона-
льно-типологчний розподіл виявлених виробів наструпний. 

Двобічно ретушовані поздовжньо-первинні відщепи. В одного з них 
розміром 64×38×7 мм ретуш дрібно- і середньофасеткова лускоподібна, зі 
спинки, на лівій окрайці перервиста, на правій – часткова (див. рис. 3, 11). 
Артефакт має при основі ретушовану виїмку для кращої фіксації у руці працю-
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ючого. В іншого виробу розміром 68х×49×12 мм ретуш дрібнозубчаста, на 
лівому краю часткова, з обох площин, а на правому – часткова, з черевця. 

Однобічно ретушовані поздовжній – 39×30×8 мм (див. рис. 2, 11) і 
поздовжньо-первинний – 49×29×6 мм (див. рис. 3, 3) відщепи, ретуш яких, 
відповідно, дрібно- і мікрозубчаста, нанесена частково зі спинки. 

Поздовжній відщеп з ретушованими поперечним кінцем (ретуш дрібно 
фасеткова лускоподібна, часткова, зі спинки) і бічними окрайками (ретуш на 
лівій дрібнозубчаста, суцільна, зі спинки, на правій – дрібнофасеткова, суцільна, 
з черевця) – 43х24х7 мм (рис. 3:1). 

Поздовжній відщеп зі стрільчасто ретушованим кінцем (ретуш мікрозуб-
часта, з обох площин) – 25×40×х8 мм і з виїмкою для фіксації в руці (див. рис. 3, 15). 

Односекційний скобель на безсистемно-первинному відщепі – 43×28×9 мм 
(див. рис. 3, 2). 

Дев’ять відщепів: первинний – 37х×26×4 мм, безсистемний – 31×42×16 мм, 
поздовжні – 48×34×9 і 51×35×9 мм, ребристо-поздовжні – 40×57×13 і 50×48×11 мм 
та поздовжньо-первинні – 30×28×9, 46×32×17 і 51×44×х15 мм. 

Сліди третьої пам’ятки зафіксовані в урочищі “Довге Поле”, за 1 км на 
північний схід від села, на пологому схилі правого берега р. Стасівки (див. 
рис. 1). Тут зібрані матеріали, що відносяться до пізнього палеоліту, культур 
поморсько-кльошової і черняхівської, а також до давньоруського періоду. 

Найранішою в часі є двобічно ретушована середня частина поздовжньої 
пластини із взамонаправленими негативами від сколювання (ретуш лівої 
окрайки середньо- і крупнозубчаста, суцільна, з черевця, а правої – дрібно-
зубчаста, суцільна, зі спинки) – 45×20×6 мм. Пізньопалеолітичний артефакт 
покритий інтенсивною білою патиною. 

З поморською культурою пов’язані три фрагменти стінок опуклобоких  
посудин, дві з яких світло-коричневого і сіро-коричневого забарвлення діамет-
рами, відповідно, 28 та 14 см і товщиною 1 см покриті рустом. Грудкувата за 
структурою глиняна маса знахідок містить, крім піску, різної грануляції 
подрібнений шамот.  

В іншого екземпляра, діаметром 16 см і товщиною 1,1 см, згладжена і 
помірно горбкувата зовнішня поверхня прикрашена вузькими лінійними 
канелюрами, заповненими сіро-жовтим глиняним розчином, які, пересікаючись між 
собою, утворюють композиції у вигляді різних за обрисами трикутників і трапецій 
(див. рис. 3, 10). Внутрішня поверхня цієї посудини лискуча. Більш щільна і міцна 
за випалом глиняна маса має ті ж домішки, що і попередньо згадані. 

Подібний за стилем виконання геометричний орнамент притаманний 
поморській культурі і простежений на ряді її пам’яток Надбужанщини [2. С. 78; 
5. С. 72–79]. 

Кераміка черняхівської культури складається з фрагментарного кру-
жального і ліпного посуду.  

Кружальну кераміку репрезентують три боковини посудин товщиною 
1,0–1,4 см. Одна з них, цеглястого забарвлення, декорована пружками і 
канелюрами на зовнішній поверхні (див. рис. 3, 14). Інша боковина чорного 
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кольору прикрашена хвилястими канелюрами. Останній фрагмент сірого 
кольору, у зламі світло-коричневий. Глиняна маса виробів щільна, міцного 
обпалу, містить інтенсивну домішку дрібного піску. 

Світло-коричневий ліпний посуд товщиною 0,6–1,4 см представлений 
уламком денця діаметром 8 см і сімома фрагментами стінок, один з яких 
орнаментовано вузькими, горизонтально нанесеними канелюрами (див. рис. 3, 
6). У трьох знахідок внутрішні поверхні чорні. При виготовленні посудин до 
глиняної маси додавались пісок, подрібнений шамот і, спорадично, вапняк. 

З пізньоримським часом пов’язаний фрагмент трьохчастинного кістяного 
гребеня з уцілілою залізною заклепкою (див. рис. 3, 13). Подібні вироби 
властиві, насамперед, черняхівській культурі, хоча зустрічаються у пшеворській, 
вельбарській і інших культурах римської доби Східної та Центральної Європи 
[1. С. 359, 374; 12. С. 244].   

На пам’ятці знайдено уламки денця діаметром 13 см з товщиною 0,7 см і 
верхньої частини горщика з помірно відігнутим та рівно зрізаним пружко-
подібним краєм діаметром 20 см, загнутим досередини (див. рис. 3, 17), а також 
три фрагменти стінок світло-сірих посудин товщиною 0,7–1,1 см. Всі вони 
виготовлені з каолінової глини. Цей речовий комплекс вкладається у хроноло-
гічні рамки ХІІ–ХІІІ ст. 

Особливий інтерес, однак, становить знахідка дугоподібної у 
поперечному профілі кістяної накладки товщиною 0,2 см, висотою 7 см і 
максимально уцілілою шириною 2,3 см, прикрашеної “очковим” орнаментом 
(див. рис. 3, 12). Кістяні накладки з’явились на території українського Степу 
після вторгнення гунів, використовувались на Русі, але особливо часто вони 
зустрічаються в похованнях кочівників пізнього середньовіччя, як в степовому 
ареалі так і у Дністровсько-Карпатському басейні. Пластини з гравірованим 
циркульним орнаментом виділяються в окрему групу, при цьому вони поділя-
ються на вузькі, що кріпилися вздовж і широкі поперечні з заокругленим краєм, 
що очевидно кріпилися понизу предмета. Щоправда в більшості випадків ці 
накладки відносять до сагайдаків, але досить складно відрізнити що перед нами, 
якщо речі розташовані не in situ. Лише в недоторканих похованнях кочівників, 
там, де пластини лежать разом з деталями лука – це налуччя, а де з наконечни-
ками стріл – сагайдак. Якщо ж немає супровідного матеріалу для цих предметів, 
то ідентифікація утруднена. [10. С. 58]. Накладки на луки зустрічаються часто, 
оскільки лук для кочівника був головною зброєю. Він був складним і 
виготовлявся з деяких сортів дерева, скріплених клеєм, обмоткою і кістяними 
накладками. З цього до наших днів збереглися лише кістяні деталі. Накладки з 
врізаним циркульним (або очковим) орнаментом відносяться до типу I за 
класифікацією Г. А. Федорова-Давидова, котрий датується кінцем ХІ–ХІІІ ст. 
[11. С. 25. Рис. 3/8]. Багато предметів з таким орнаментом виявлено у 
похованнях Чорних Клобуків на Київському Пороссі [6. Табл. 8, 7; 11, 13; 17, 9; 
31, 6]. Ця знахідка є найбільш цікавим артефактом в плані інтерпретації 
особливостей поселенської структури села Торки у княжу добу.  
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Підсумовуючи обумовлене вище, слід сказати, що сучасна територія села 
Торки на Радехівщині була заселена вже наприкінці палеоліту, орієнтовно 
близько 15–13 тисяч років тому. Згодом, у другій половині IV тисячоліття до н.е. 
тут проживали носії землеробсько-скотарської культури лійчастого посуду, а в 
другій половині ІІ тисячоліття до н.е. – представники тщинецької культури з 
аналогічними видами господарства. На початку останньої чверті І тисячоліття до 
н.е. сюди прийшло міграційне населення поморсько-кльошової культури з 
території сучасної Польщі, а в ІІІ–V ст. н.е. на землях с. Торки мешкала община 
черняхівської культури.  

Та найбільш цікавий період в давній історії села наступив в часи Давньої 
Русі. Археологічні матеріали цього часу наявні на всіх виявлених пам’ятках в 
околицях села. До того ж існують немалі підстави пов’язувати поселенську 
структуру цього періоду з розселенням на теренах південної Волині окремих 
груп тюркомовних кочівників, зокрема, торків, що були союзниками руських 
князів. Статус пограничних земель також підтверджує локалізація пізньо-
середньовічного замчища XIV–XV ст.  
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Рис. 1. Картосхема розташування археологічних пам’яток  
на території та в околицях села Торки.  
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Рис. 2. Торки. Матеріали з пам’яток в урочищах 
“Підгорещина”: 1–10, 12–15 і “Застав”: 11. 
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Рис. 3. Торки. Матеріали з пам’яток в урочищах “Підгорещина”: 4, 5, 9, 16, 18;  
“Застав”: 1–3, 7, 8, 11, 15 і Довге Поле”: 6, 10, 12–14, 17. 
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В ходе разведочных работ 2014 г. на территории с. Торки Львовской области в бассейне 

р. Стасивки открыты памятники позднего периода эпохи палеолита, культур воронковидных 
сосудов, тшинецкой, поморско-клёшевой, черняховской и древнерусского времени Х–ХІІІ вв., 
обнаруженные в урочищах “Пидгорещина”, “Застав” и “Долгое Поле”. На их территории собраны 
типологически и функционально разные кремнеевые изделия, костяные артефакты, обломки 
лепной и кружальной посуды. Название села связано с племенами торков-кочевников из украин-
ской Степи, которые в качестве вассалов и союзников киевских князей селились на рубежах 
Киевской Руси и создавали там оборонительные поселения. 
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кремния и камня, керамика. 
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New archaeological sites were discovered in 2014 during the archaeological survey in the basin 
of river Stasivka near village Torky of Lviv region. Ancient settlements were situated in localities 
“Pidgoreshchyna”, “Za stav”, “Dovge pole”. They contained layers of different periods: Funnel Beaker 
culture, Trzciniec culture, Pomeranian culture, Chernyakhiv culture and Ancient Rus’ time. 
Archaeological discoveries on these sites included various materials by type and function: artifacts made 
of flint, stone and bones, pieces of hand-made and wheel-made pottery.  Village Torky by its origin was 
linked with the history of Turkish nomadic people Torky from Ukrainian Steppe which had became 
vassals of Kievan princes. They were often settled on the outskirts of Rus’ principalities in fortified 
settlements. 
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