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Віктор Ідзьо 

Експедиція  «Давний  Щекотин  2017р.». 
 

2 вересня  2017 року  Інститутом Східної Європи(ІСЄ)  була проведена науково-пошукова експедиція  «Давний 

Щекотин 2017р.». Учасники наукової експедиції, керівник: директор Інституту Східної Європи доктор історичних 

наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, провідні наукові співробітники: доктор філософії,  професор 

Олег Огірко, кандидат історичних наук, доцент Вадим Артюх, секретар Інституту Східної Європи Олег Попруженко,  

досліджували територію Дитиня та церкви давнього міста Щекотина, якa сьогодні вкритa лісом… 

 
Св. 1.Територія від церкви в сторону дитинця та боярського палацу давнього міста Щекотина. 

 
Св. 2. Територія розміщення церкви на дитинці давнього міста Щекотина. 
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Св. 3. Дорога через місто до дитинця та церкви давнього міста Щекотина. 
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Св. 4. Вали навколо дитинця давнього міста Щекотина. 

 
Св. 5. Вали навколо дитинця давнього міста Щекотина. 
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Св. 6. Ранньохристиянський печерний храм з висіченням хреста вверху в околиці міста Щекотина. 

 
Св. 7. Директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор 

Ідзьо, провідний науковий співробітник Інституту Східної Європи доктор філософії, професор Олег Огірко                     

під час дослідження дитинця  та церкви давнього міста Щекотина в 2017 році. 

У висновок дослідження наголошу, виявлені старожитності в 2017 році можна віднести до періоду Великої Білої 

Хорватії  VIII-X століть, а це дає право наголошувати, що давнє місто Щекотин було уже  у VIII-X століттях значним 

торгово-економічним та боярським центром міської системи Центрально-Східної Європи, відомої з ранніх польських  

та українських літописів під назвою «Червенські міста»... На території дитинця та у валах також виявлені 

старожитності епохи Галицької Русі ХІІ-ХІІІ століть, які слід відносити до епохи  міста Щекотина, яка відтворена в 

Галицько-Волинському літописі під 1242 роком… 

Також наголошу, що старожитності, що знайдені на території дитинця давнього Щекотина в 2017 році, буде 

продемонстровано в окремому фаховому дослідженні, після всестороннього вивчення вони будуть передані в 

Державний історико-культурний заповідник міста Жовкви де з ними можна буде познайомитися...  

Все викладене вище дає підстави з 2018 року проводити на території міста Щекотина системні археологічні 

дослідження... 


