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Роменська садиба на гоРодищі  
коРопові ХутоРи

Стаття присвячена введенню до наукового обігу та аналізу житлово-господарських ком-
плексів садиби роменського часу (середина Х — середина ХI ст.), яка була досліджена в 
межах північної часини розкопу ХIII на городищі Коропові Хутори (Зміїівський р-н Хар-
ківської обл.). Розглядається склад житлово-господарських приміщень (їх розміри, конс-
трукція та призначення). Здійснюється спроба вирішення питання щодо можливості 
ведення господарства та харчового забезпечення мешканців даної садиби.

Ключові слова: городище Коропові Хутори, житло, сіверяни, роменська археологічна 
культура, харчові запаси.

Вступ. Городище Коропові Хутори, разом з великим прилеглим 
селищем, є складовою частиною однойменної багатошарової 
археологічної пам’ятки. Воно займає близько 1,5 га на високо-

му правому березі Сіверського Дінця між селами Гайдари та Коропові 
Хутори у Зміївському районі Харківської обл. (рис. 1). Історія її вив-
чення та основні висновки неодноразово висвітлювалися в науковій 
літератури (напр.: Колода 2008, с. 75—76; Колода, Горбаненко 2010, 
с. 19—22; 2012, с. 119; Горбаненко, Колода 2013, с. 24—26). З достатньою 
повнотою висвітлені питання розвитку сільського господарства (Коло-
да, Горбаненко 2010, с. 94—120; 2012, с. 119—134; Горбаненко, Колода 
2013, с. 49—74, 117—158, 182; Кройтор, Колода 2015, с. 221—224), домо-
будування (Квитковский 2008, с. 100—105; 2012, с. 99—118) та фортифі-
кації (Колода, Чендев 2010—2011, с. 107—130; Чендев, Колода 2012, 
с. 112—121). У цій статті звернено увагу на виявлену в межах східної 
частини найбільшого розкопу (№ 13) роменської садиби (літописне 
плем’я сіверян), яка була досліджена протягом двох польових сезонів 
2003—2004 рр. (рис. 1).

Результати та їх обговорення. Садиба складалося із 5 виявлених 
об’єктів (рис. 2): заглиблене житло (комплекс 17), господарська спору-
да (№ 22), погрібець (№ 23) відкрите вогнище (№ 21) та господарська 
яма (№ 12). Ми не можемо бути впевнені, що змогли виявити всі ком-
плекси, які входили до складу даної садиби, з кількох причин: садиба 
знаходиться на краю розкопу (і на прилеглій східній ділянці можуть 
знаходитися ще не виявлені об’єкти), частина квадратів не досліджена 
з причини наявності на них потужних дерев із могутніми коренями. 
Однак, переходимо до розгляду наявних. ©
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Заглиблене житло. Цен-
тром садиби буле житло 
(рис. 3) — комплекс 17 (Ко-
лода та ін. 2004, с. 53—55). В 
цілому, в плані, котлован за 
своєю формою наближав-
ся до квадрату із розмірами 
300 × 305 см, що був орієн-
тований стінами практично 
по сторонах світу. Поблизу 
основного котловану вияв-
лено кілька додаткових стов-
пових ямок. Дно виявлено 
на глибині 90 см по центру 
западини 1. Воно було дещо 
похилим у північний бік (по 
схилу на 10 см). Із північного 
боку (зі сторони схилу) про-
стежується вхід зі сходинка-
ми на рівні +10 та +20 см від 
рівня підлоги. Його ширина 
становила від 40 до 100 см, а 
довжина — 80 см. Незначне 
підвищення долівки (+10 см) 
відмічається у південній час-
тині котловану. Вздовж пів-
денної та, частково, вздовж 
західної стіни, а також у 
південно-східному куті про-
стежувалась материкова по-
лочка-останець шириною до 
50 см. Над загальним рівнем 
долівки вона була підвищена 
на 40—55 см.

На рівні цієї полочки-ос-
танцю в південній стіні була 
влаштована ніша довжиною 
150 см і шириною 40 см. Тут 

на невеликому суглинковому останці виявлені рештки відкритого вогни-
ща. Той факт, що це був опалювальний пристрій, підтверджується матери-
ком, який був пропеченим в цьому місці на 7—10 см внаслідок довготрива-
лого використання. Рештки скинутої частини вогнища (вірогідно, це були 
сліди ремонту опалювального пристрою) простежені у вигляді сконцен-
трованого скупчення печини і деревного вугілля в 1 м на північний схід 
в невеликій ніші практично на рівні долівки. Вони знаходилися на 10 см 

1 На денній поверхні пам’ятки найбільші за розмірами комплекси позначались, за зви-
чай, западинами, що свідчить про невикористання даної території для господарських 
дій після припинення часу існування комплексу. Тому загальна глибина комплексу 
вимірювалась по найвищому краю цієї западини, а відносна (від сучасної денної повер-
хні) давалася окремо у лапках («»). Для полегшення сприйняття подальшого матеріалу 
нижня точка комплексу під центром западини позначалась як своєрідний репер та от-
римувала значення «0».

Рис. 1. План 
городища Ко-

ропові Хутори. 
Умовні позначен-
ня: 1 — ґрунтові 
вали; 2 — рови; 

3 — цитадель; 
4 — розкопи; 
5 — сільсько-

господарський 
скарб; 6 — антсь-
кий скарб другої 

хронологічної 
групи; 7 — ро-

менська садиба
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шарі чорнозему із вкраплення-
ми деревного вугілля і попелу 
(як показують багаторічні до-
слідження, наявність шару такої 
чорноземної суміші є традицій-
ним для більшості котлованів 
ранньосередньовічних жител 
регіону).

За межами основного котло-
вану, поблизу його північно-за-
хідного кута, неподалік від вхо-
ду, виявлені три стовпові ямки. 
Їх діаметр складав 30—40 см, 
при однаковій глибині — 115 см. 
Вони, вірогідно, слугували до-
датковою опорою для навісу 
біля входу до житла. Інших опор 
(в самому житлі) не виявлено, 
тому вести мову про конструк-
цію стін вкрай важко. Виходячи 
із значної глибини котловану 
та з відсутності у ньому слідів 
стовпових опор, можна припус-
тити, що дах міг бути шатровим 
і спирався на тогочасну денну 
поверхню. Біля входу у житлове 
приміщенні був певний навіс, 
від якого лишилися ямки від до-
даткових опор.

Заповнення комплексу скла-
далося з чорнозему із крихтами 
печини та кераміки. Тут вияв-
лено типово слов’янський за-
лізний втульчатий наконечник 
дротику з листоподібним лезом 
(рис. 6: 1), а також різноманітні 
уламки глиняного посуду різних 
хронологічних періодів 2, кістки 
домашніх тварин та рване каміння. Додамо, що поряд із житлом на гли-
бині 40—60 см виявлено скупчення роменської кераміки, в складі котрого 
знаходився неповний розвал роменської ліпної посудинки; а у сусідньому 
квадраті на глибині 40 см — скупчення шматків печини. Все це лиши під-
тверджує інтерпретацію комплексі 17 як роменського житла.

Корисна житлова площа, з урахуванням того, що стіни були винесені 
за периметр котловану становила близько 9—10 м2. Такий обсяг може свід-
чити про можливість існування тут лише малої сім’ї (4 особи, 2 покоління), 
основний життєво-господарський цикл якої відбувався за межами житла. а 
помешкання використовувалося лише під час негоди та для ночівлі.

2 Культурний шар городища значною мірою перевідкладений в наслідок створення тут 
німецьких позицій часів Другої світової війни.

Рис. 2. План ро-
менської садиби. 
Умовні позначення: 
а — ділянка під 
лісом; b — вог-
нище
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аналогії даному житлу 
маємо на практично сусіднь-
ому сіверянському городищі 
Водяне у 20 км на північ від 
пам’ятки Коропові Хутори. Тут 
комплекс 2 має певні збіжності 
із аналізований коропчансь-
ким по ступеню заглиблення, 
загальній площі та наявності 
опалювального пристрою у 
південно-західному куті котло-
вану на материковому підви-
щенні (Колода 2015, с. 48—50). 
Певну подібність можна ба-
чити і у ще одному дещо біль-
шому за площею житлі (ком-
плекс 3) на тому ж городищі: 
«підвищене» розташування 
одного з опалювальних при-
строїв у його південному куті 
(Колода 2015, с. 50—51). Ще в 
одному (вдвічі більшому) жит-
лі на Водяному (комплекс 17) 
відкрите вогнище розміщу-
валося на значному підвище-
ному материковому останці у 
протилежному від входу куті 
(Колода 2015, с. 57—58). Певні 
аналогії має й одне з сіверянсь-
ких жител, які виявлені у 1980-
ті рр. на Хорошівському горо-
дищі (у 12 км на північний схід 
від Водяного). Тут, як і у нашо-
му випадку, зафіксовані три 
додаткові стовпові ямки від 
опор біля входу (Шрамко 1991, 
с. 54—57). Слід звернути ува-
гу: в сучасних монографічних 
дослідженнях щодо домобу-
дування сіверян на основних 
територіях їх розповсюдження 
житла, в яких відкритий опа-
лювальній пристрій розташо-
вувався в куті на материковому 
останці (підвищенні стосовно 

долівки) — відсутні (Енукова 2007, с. 58—93; Пуголовок 2016, с. 193—217). 
Все це дає можливості припустити, що даний тип облаштування інтер’єру 
житла не був традиційним для сіверян в цілому, а є виявом індивідуальної 
адаптації прийшлого сюди (на південно-східні окраїни східнослов’янського 
світу) сіверянського населення до місцевих умов проживання.

Господарська споруда. Майже прямокутна в плані господарська спо-
руда — комплекс 22 (Колода та ін. 2004, с. 57—58). Розташовувалася на від-

Рис. 3. План і 
профіль житла. 

Умовні позначення: 
a — денна по-

верхня, b — об-
палена глина, 

c — пропечений 
материк
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стані 1,5 м на південний схід від житла (рис. 2). Свої-
ми дещо округлими кутами вона була орієнтована по 
сторонам світу, а її довга вісь орієнтована з південного 
сходу на північний захід (рис. 4: 2). Пласке дно було 
дещо похилим до півночі. Його відносна глибина (по 
центру незначної западини на денній поверхні) скла-
дала 90 см. Верхні розміри котловану складали 260 × 
210 см, нижні — 240 × 210 см, що в розрахунку дава-
ло близько 5 м2 корисної площі. Впритул до середині 
південно-східної та північно-західної стін виявлені 
овальні в плані стовпові ямки. Їх глибина становила 
на 10 см більше, ніж основний рівень дна. Заповнен-
ня ями складалося з чорнозему із рідкими фрагмен-
тами кераміки з перевідкладеного культурного шару. 
Наявність опорних стовпів по середині коротких стін 
дозволяють зробити цілком логічне припущення про 
наявність у даної будівлі двоскатного даху. Конструк-
ція стін лишається невизначеною.

Незначні розміри господарської споруди свід-
чать про неможливість зберігання тут значних про-
довольчих запасів. Скоріш за все вона слугувала для 
тримання тут господарського реманенту та невели-
кого запасу харчів у глиняній або м’якій (мішки, лан-
тухи) тарі.

аналогічні за розміром та корисною площею 
господарські приміщення відомі, хоча й не в значній 
кількості. Одна така споруда, хоча й менш заглибле-
на, відома з розкопок на Новотроїцькому городищі 
(ляпушкин 1958, с. 209). На відміну від коропчанської 
будівлі вона не мала стовпових опор даху, але стіни 
новотроїцької були облицьовані плахами. Дві госпо-
дарські будівлі подібного розміру та обсягу вивчені 
на вище згаданому сіверянському городищі Водяне 
(Горбаненко, Колода 2013, с. 137—138). Вони мали по 
одній стовповій опори від асиметричного шатрового 
даху, конструкція стін — не визначена.

Погрібець. Цей комплекс — № 23 (Колода та ін. 
2004, с. 58—59) — виявлений менш ніж за метр від 
господарської споруди на північ та у трьох метрах 
на схід від житла (рис. 2), що поряд із стратиграфією 
та заповненням є одним з доказів його належності до 
даної садиби. Його котлован в плані мав асиметрич-
но-овальну форму із довгою віссю практично по лінії 
схід-захід (рис. 4: 1). Довжина котлована становила 
120 см при максимальній ширині — 70 см. Дно виявлено у двох рівнях. В 
основній (західній) частині — на рівні 80 см, у східній — на 95 см. Стінки 
ями — вертикальні, дно — пласке. Заповнення складалося із суміші чор-
нозему та передматерика з окремими вкрапленнями деревного вугілля, 
кераміки, обмазки та кісток тварин. У східному заглибленні знайдено 
повний профіль ліпного шамотного роменського горщика приземистої 
форми із максимальним розширенням у нижній частині тулубу (рис. 6: 
2), що не є типовим для сіверян (скоріш — для кочівників).

Рис. 4. Плани і 
профілі комплексів 
садиби: 1 — погріб; 
2 — господарська 
споруда; 3 — відкрите 
вогнище. Умовні позна-
чення: а — похований 
чорнозем, b — перед-
материк та материк
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Невеликі розміри, наявність решток посудини у східній частині мо-
жуть свідчити про те, що це було місце тимчасового (нетривалого) збері-
гання харчових запасів чи, навіть, приготованої їжі. Комплекс, скоріш за 
все, мав шатрове перекриття із входом з боку схилу (із заходу).

Пошуки аналогій коропчанському погрібцю ускладнені тим, що такі 
«невиразні» комплекси практично не потрапляють до публікацій. На да-
ний момент нам достеменно відомий лише один подібний комплекс на 
городищі Водяне, який мав наближені розміри та сходину (Горбаненко, 
Колода 2013, с. 138—140).

Відкрите вогнище. Цей опалювальний пристрій, що розташований 
поза межами будь-якої будівлі — комплекс 21 (Колода та ін. 2004, с. 57) — 
виявлений на відстані 6 м на північ від житла (рис. 2). В плані він був 
овальним — 60 × 50 см, орієнтований довгою віссю зі сходу на захід (рис. 4: 
3). Його нижня частина (штучне вимощування глиною) була впущена в 
давній дерновий шар (похований чорнозем) поверх передматерику. Та-
ким чином, нижня межа комплексу розташовувалася на глибині 40 см від 
сучасної поверхні. Верхній край вогнища, що являв собою шар спеченої 
глиняної обмазки залягав на глибині 30 см від денної поверхні та мав груд-
кувату, потріскану структуру. Будь-яких артефактів тут не виявлено. Цей 
комплекс, вірогідно, являв собою так звану «літню кухню» — місце приго-
тування їжі у теплу пору року для мешканців даної садиби. Дві аналогічні 
відкриті печі вивчені на городищі Водяне (Колода, Свистун 2003, с. 13—14, 
17—18).

Господарська яма. Господарські ями є неодмінним атрибутом будь-
якої садиби (практично аж до сьогодення). Одну з таких, що виявлені на 
городищі можна віднести до роменської садибі, яку ми розглядаємо.

Ця господарська яма — комплекс 12 (Колода, Свистун 2003, с. 40) — роз-
ташовувався у 15 м на південь від житла і був впущений у комплекс 10 — 

Рис. 5. План і 
профіль госпо-

дарської ями
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господарську будівлю раннього залізного віку (рис. 2). В плані яма була 
овальною з верхніми розмірами — 160 × 120 см, донизу вона звужувалась 
до розмірів 120 × 90 см (рис. 5). Пласке дно виявлено на глибині 150 см. В 
чорноземному заповненні ями зустрічалися фрагменти ліпного посуду ро-
менской культури та поодинокі уламки ліпних посудин ранньої залізної 
доби. Біля самого дна виявлено 2 великих керамічних фрагменти, один з 
яких відноситься до ліпного роменського посуду, а другій — до якісного 
гончарного салтівського. Виходячи з наявних розмірів та використовую-
чи формули обчислення усіченого конусу з еліптичною основою, ми от-
римуємо ≈3,8 м3 обсягу від зафіксованого зачисткою верхнього краю ями. 
Користуючись сталими розрахунками (Энциклопедический словарь...) 3, у 
такій ямі можна було зберігати до 3 т зернового запасу.

В археологічній літературі неодноразово висловлювалася думка, що 
біологічна норма споживання хлібної (зернової) продукції однієї людини 
на рік складає ≈200 кг (Вакуленко, 2010, с. 160; Красильников, Курдюкова 
2016, с. 201), що в перерахування на денну норму споживання дає ≈0,55 кг. 
Середня калорійність зернових продуктів складає близько 300 ккал на 
100 г 4, що дає нам 1650 ккал для людини на добу. Це вкрай замало для того-
часного мешканця, трудову діяльність якого можна прирівняти до важкої 
сільськогосподарської праці. Сучасні ресурси розрахунків щодо інтенсив-

3 Для розрахунків маси зерна використовували середній показник маси зерна, який 
дорівнює 77 кг на 1 гектолітр (100 л)

4 Про що можна пересвідчитися на будь-якому інтернет-сайті по калорійності зернових.

Рис. 6. артефак-
ти з роменської 
садиби на горо-
дищі Коропові 
Хутори
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ної сільськогосподарської праці (оранка, жнива, догляд за худобою, приби-
рання сільськогосподарських приміщень) 5 свідчать про витрату 840 ккал 
на півтори години при масі людини 70 кг (напр.: Бесплатный… 2017) 6, що 
в перерахунку на 10-годинний робочий день (а він у тогочасних життє-
вих реаліях не міг бути меншим) дає 5600 ккал на добу. Тобто для отри-
мання повноцінного калорійного раціону дорослий мешканець городища 
Коропові Хутори сіверянського часу повинен був додавати до теоретично 
розрахованих «зернових» 1650 ккал ще 3950 ккал. Тож, зерновий запас не 
міг бути єдиним джерелом постачання життєвої енергії.

Звісно, що тваринний білок постачався головним чином завдяки роз-
виненому тваринництву. Доказом цього є практична відсутність решток 
диких тварин в археозоологічному матеріалі городища (Кройтор, Колода 
2014—2015, с. 221—223), де серед домашніх тварин 81 % сумарно складають 
велика рогата худоба та коні (Кройтор, Колода 2014—2015, с. 223, табл. 10). 
Калорійна цінність конини складає близько 150 ккал на 100 г продукту; 
для яловичини це покажчик становить близько 220, що дає по панівній 
групі м’ясних тварин на пам’ятці середній покажчик 185 ккал на 100 г (Таб-
лицы калорийности...). Таким чином, для того, щоб отримати 3950 ккал. 
на день людині слід спожити, щоденно додаючи до зернових продуктів, 
≈1,8 кг м’ясної їжі. Це, на нашу думку, маловірогідне з огляду на загальну 
незначну кількість виявленого археозоологічного матеріалу в перерахунку 
на кількість особин (Кройтор, Колода 2014—2015, с. 223, табл. 10) та тради-
ційний харчовий раціон сільського мешканця за етнографічними даними 
(лапинская 1998, с. 294—311).

Безумовно, в тогочасний харчовий раціон окрім зернових продуктів і 
м’яса, додавалась риба (сліди вживання якої вкрай складно фіксувати на 
археологічному матеріалі), продукція можливого городництва та збираль-
ництва. І все ж, згадані вище 200 кг зернового збіжжя на людину на рік, 
слід, на нашу думку, збільшити принаймні вдвічі. Таким чином для нашої 
садиби, в житлі якої могло проживати не більше 4 осіб, ми отримуємо не-
обхідний мінімум у 1600 кг на рік. а у більшій господарській ямі (комп-
лекс 12) могло зберігатися вдвічі більше. Таким чином, при найсприятливі-
ших природно-кліматичних умовах, позитивних економічних обставинах 
та наполегливому веденні господарства мешканці даної садиби могли 
зберігати такий обсяг зерна, який би забезпечував їх необхідне калорій-
не існування протягом року, підгодівлю худоби взимку, посівний фонд, а, 
можливо, й обмінний.

Висновки. Розгляд та аналіз даних щодо роменської садиби на городи-
щі Коропові Хутори дозволяє зробити певні висновки стосовно чисельного 
складу її мешканців, облаштування подвір’я та господарських можливос-
тей у забезпеченні харчовими запасами.

Садиба складається із різноманітних за формою та призначенням ком-
плексів, до переліку яких (крім, звісно, самого житла) входила господарська 
споруда, відкрите вогнище, яке відігравало роль кухні у теплу пору року, 
значна за розмірами господарська яма, в який міг зберігатися значний за об-
сягом (до 3 т) врожай зернових, та невеличкий погрібець для повсякденних 
господарських / кухонних потреб. Наявність такого кола різнопрофільних 

5 ... і це за сучасного технічного оснащеня...
6 Інші аналогічні сайти дають по різних видах сільськогосподарської праці та полюван-

ню дані про 5000—6000 ккал.
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споруд створювало певну зручність у побутово-господарській діяльності 
даної родини сіверян.

Виходячи з розмірів котловану (≈10 м2) та конструкції житла в ньому 
могла мешкати лише мала родина чисельністю у 4 особи. Невеликий роз-
мір та облаштування інтер’єру не мають широких аналогій серед житло-
вих комплексів роменської культури, яка відбиває рівень та особливості 
матеріального і культурного розвитку сіверян. Незначна кількість схожих 
комплексів відома лише в зоні південно-східного прикордоння сіверянсь-
кого ареалу в контактній зоні із населенням Хозарського каганату. Все це 
може свідчити про те даний тип житла є проявом індивідуальної адаптації 
окремих сіверянських родин до місцевих умов проживання на початково-
му етапі опанування ними нової території.

Значна за розмірами господарська яма, могла зберігати такий обсяг 
зернового збіжжя, який би міг сповна забезпечити не тільки харчові потре-
би родини у зерновій їжі, а й підгодівлю худоби взимку, посівний фонд та, 
цілком вірогідно, для обміну.

Таке значне зернове забезпечення однієї родини свідчить про доволі 
високий рівень землеробства на городищі Коропові Хуторі у часи перебу-
вання тут сіверянського населення. Ми припускаємо, що його розвиток у 
роменський період відбувався під впливом частково залишеного тут з попе-
редніх часів населення салтівської культури. Про це є непоодинокі опосе-
редковані свідчення: наявність салтівської (див. вище) та салтоїдної (рис. 6: 
2) кераміки в комплексах означеної садиби; використання тесел-мотичок 
із незамкненою вертикальною втулкою (Горбаненко, Колода 2013, рис. 81: 
2), що є характерною ознакою саме салтівських старожитностей; високоп-
родуктивне скотарство з перевагою (81 %) тяглових та найбільш «м’ясних» 
тварин (велика рогата худоба, коні) при практичній відсутності решток 
диких тварин (Кройтор, Колода 2015, с. 223—224), що не є характерним для 
слов’янських пам’яток Дніпровського лівобережжя та Дону, але аналогіч-
но до пам’яток лісостепової зони Хозарії (Горбаненко, Колода 2013, рис. 69; 
74; 103; 108; 120; 121; Кройтор, 2013, с. 181—199). Враховуючи означене вище 
та виходячи з того, що хронологічного розриву між перебуванням на Ко-
ропових Хуторах салтівського населення (середина VIII — середина Х ст.) 
і роменців (середина Х — середина ХІ ст.) немає, можна зробити висновок, 
що сіверяни прийшли вже на підготовані попереднім населення сільсько-
господарські угіддя. Таким чином, сіверянам не прийшлось опановувати 
територією, пристосовуючи її під свої сільськогосподарські потреби. Така 
культурно-виробнича спадкоємність стала основою значного розвитку 
сільського господарства на поселення у роменський час.

Разом з тим, потребує перегляду стала думка, щодо 200-кілограмоквого 
річного зернового забезпечення одного мешканця на рік. Цю норму, вихо-
дячи з умов тогочасного життя і господарства, ми пропонуємо збільшити 
принаймні вдвічі.
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Romny homestead at KoRopovy KhutoRa  
foRtified settlement
The work is devoted to the analysis of a Romny homestead (the mid. X — the mid. XI) that has 
been examined at the fortified settlement of Koropovy Khutora in Zmiiv region of Kharkiv 
oblast (Fig. 1). The homestead contains a dwelling (Fig. 3), household buildings (Fig. 4: 2), a 
fireplace (Fig. 4: 3), a household pit (Fig. 5) and a cellar (Fig. 4: 1). The existence of various spe-
cialized household buildings provided a supportive environment for housekeeping inside the 
analyzed homestead. The usable volume of the dwelling, its construction and interior do not 
have wide-spread parallel in history among different accommodation at the major territory 
of the Northerners. It is indicative of individual adaptation of a small Northerner family that 
came there from a southern-eastern border zone near Khazaria. It should be taken into account 
that the Northerners alternated Saltov population there and almost hired their agriculturally 
used areas. Therefore, they had god opportunities for their own productive housekeeping a 
priory. It is substantiated with the volume of the household pit that might comprise 3 tons of 
grain crops. There have been registered natural and climatic conditions, agricultural bases of 
housekeeping and trade tools of that period; thus, there have been proposed new calculations 
of necessary food (mainly — grain) ration for the dwellers of the homestead.

Keywords: Koropovy Khutora fortified settlement, homestead, Northerners, Romny archaeo-
logical culture, food reserves.
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