
До середини XVII ст. На території нинішньої центральної України, за винятком Києва і Чернігова, зовсім не було 

храмів, зведених із цегли або каменю. Кам’яне будівництво було занадто дорогою справою через брак матеріалу і, 

як наслідок, відсутність необхідних майстрів. Першим за кілька віків мурованим храмом, зведеним на Подніпров’ї, 

став Свято-Покровський храм села Сулимівка, біля Києва. 

Село Сулимівка, що за 30 кілометрів на схід від Києва, до початку XVII ст. Було невеличким хутірцем. Спокійне 

життя для сулимчан закінчилося у 1620 році, коли польський гетьман Станіслав Жолкевський подарував село 

управителю своїх маєтків Івану Сулимі. Сам Сулима походив з Чернігівщини з роду дрібного українського шляхтича. 

На службу до Жолкевського прийшов уже бувалим вояком, який пізнав багаторічну турецьку неволю. Отримавши у 

володіння кілька сіл, Іван Сулима вирішив виконати обітницю, яку дав, коли був прикутий на галері: що він побудує 

храм на своїх землях в честь покрови Божої Матері, яка являється покровительницею козацького війська. Коли ж 

він вже прибув на Україну, то в 1622 р. розпочав будівництво. 

Місцем для храму обрали центральний пагорб, де стояла стара сільська церква. У той час на центральному 

Подніпров’ї мурованих споруд майже не будували. Відсутність кам’яних покладів та цегляного виробництва 

робили цю справу занадто дорогою. Але нового володаря села це тільки підохочувало. Під час воєнних походів 

Сулима побував у Греції, Туреччині, Італії, де бачив архітектурні шедеври, про які на Подніпров’ї й гадки не мали. У 

своєму помісті амбітний козак хотів звести щось подібне. 

Цеглу для святині Сулима замовив аж у Польщі. Тоді на території Лівобережної України цегляні храми були хіба що 

в Чернігові. 

Будівництво велося сім років. Храм постав однокупольним, з товстими стінами, що подекуди сягали двох метрів. 

Церква мала виконувати водночас роль фортеці й родової усипальні Сулим. 

Дзвіницю прибудували в 1900 році. 

Коли Сулима будував храм, то казав, що ми храм будуємо так як наш оберіг, так як наше пристанище – не тільки 

земне, але й небесне. В храмі немає ні одної розписи – ікони були всі накладні і іконостас був розбірний. Якщо 

була якась небезпека – ікони, іконостас складали на вози і тікали десь у ліси. 

Проте самому будівничому бути похованим у цьому храмі не судилося. 

Через деякий час Іван Михайлович йде з управительської служби й подається на Запоріжжя в козаки. Наділений 

неабиякою фізичною силою та природною енергією, Іван Сулима знову пропадає у безперервних походах січовиків 

проти турків і татар. 

1635 року Польща на вимогу турецького султана, що потерпав від постійних козацьких нападів, побудувала на 

Дніпрі трохи вище порогів фортецю Кодак. Її зводили із застосуванням найсучасніших технічних досягнень. Керував 

усіма роботами французький інженер Гійом Левасер де Боплан. Нове укріплення мало відрізати Запорозьку Січ від 

решти України. Двісті польських жовнірів стежили, аби із центральної України ніхто не міг потрапити на Запоріжжя 

для поповнення січового війська, а також за тим, аби по Дніпру не переправляли дерево для будівництва 

козацьких чайок та зброю. Для Січі це означало загибель. 

Однак грізній фортеці судилося простояти менше місяця. Зібравши добровольців, Іван Сулима захопив уночі Кодак, 

повністю знищив її гарнізон, а саму фортецю наказав розібрати. 

Цього польський Сейм подарувати йому не міг. Козацького отамана було по-зрадницьки схоплено і відправлено до 

Варшави. Тут йому відрубали голову, а тіло четвертували. Дружина Івана Сулими, Параска, прохала короля за 

великі гроші віддати їй тіло чоловіка, щоб поховати його у родовому храмі. Але навіть цього не удостоївся від своїх 

убивць славний вояка. 

Після смерті дружини Івана Сулими село перейшло у володіння їхнім дітям. Для сулимівського роду місцевий 

Покровський храм став сімейним у повному розумінні цього слова. Вони його утримували, прикрашали, виділяли 

кошти на реставрацію. У храмовому некрополі знайшли упокоєння кращі представники роду. 

В храмі були поховані надзвичайно відомі, надзвичайно значні люди. Це полковник запорізького війська син Івана 

Сулими Федір Сулима, який похований, до речі, під порогом на межі храму і дзвіниці, тому що дзвіниця була 

добудована в 1905 році вже Войцеховичем. А в склепі фамільному був похоронений його внук Іван Сулима в 1721 

р., який був учасником Полтавської битви, який був героєм того часу, тому що, маючи багато поранень, він до 



останнього перебував в лавах рядів армії імператора Петра І і по особистій вказівці імператора Петра І  його тіло 

було спроваджено із Москви сюди в фамільний склеп. Потім був тут похоронений Яким Сулима – останній суддя 

Малоросії, тайний радник імператора, який знав 12 мов, який був надзвичайно грамотною людиною. Також тут 

були останки його сина Якима Якимовича, який був меценатом, дбав про бездітних дітей, так він як сам не мав 

дітей. Він побудував на вулиці Лютеранській (раніше це була вулиця Енгельса) будинок, який називається 

Сулимівка Київська, де брали безпритульних дітей, знедолених. 

У північній частині церковного подвір’я знаходиться поховання князя Петра Олександровича Багратіона – 

племінника героя Вітчизняної війни 1812 року полководця Петра Івановича Багратіона. Князь Петро Олександрович 

був близьким товаришем генерал-лейтенанта Миколи Семеновича Сулими, з яким вони разом воювали на 

Бородінському полі. 

У господарів Сулимівки був звичай кожну значущу подію увічнювати посадкою дерева. На початок XIX ст. Навколо 

маєтку сформувався великий парк загальною площею 17 гектарів. Липова, осокорова, каштанова алеї. Дубовий, 

березовий, сосновий гаї… таким він був тоді. 

Понад тридцять видів дерев – місцевих та екзотичних – висаджено тут.  У гущі вікових дерев ще до недавнього часу 

ховався панський маєток. Сьогодні від нього залишився лише фундамент. 

Товсті кам’яні стіни не вберегли Свято-Покровський храм від атеїстичного лихоліття у ХХ столітті. Усе внутрішнє 

убранство, надбане династією Сулим, було розграбовано після революції сімнадцятого року. Під час Великої 

Вітчизняної в церкві влаштували табір для військовополонених, пізніше тут була стайня для коней та 

зерносховище. Відновилася служба божа в Сулимівській святині лише у 90-х роках. 

Деякі з ікон, що колись прикрашали храм, нині знаходяться у музейних колекціях. Копію однієї з них – Сулимівської 

Покрови – нещодавно передали церкві у подарунок. За давньою українською традицією, іконописець зобразив на 

іконі поруч зі Пресвятою Богородицею, Романом Солодкоспівцем та Андрієм, Христа ради юродивим, 

представників сулимівського роду на чолі з легендарним Іваном Сулимою. Оригінал ікони зберігається в 

національному художньому музеї України. 

Муровані храми масово почали зводити в українських містах наприкінці XVII ст. Їхніми будівничими були гетьмани, 

запорозька старшина, заможні козаки. Нові церковні споруди відрізнялися незвичними формами. А 

родоначальником цього стилю, названого пізніше козацьким, або українським, храмовим бароко, став Свято-

Покровський храм Сулимівки. Так сміливий початок Івана Сулими дав імпульс до появи самобутнього напряму у 

вітчизняній церковній архітектурі. 

 

 

 

 

ПОКРОВСЬКА ЦЕРКВА 
У 1622-1629 роках Іван Сулима побудував у селі Покровську церкву, яка 

стоїть і донині. Це кам'яна поштукатурена споруда, що є одним із ранніх 

зразків стилю української архітектури. Свого часу церква могла 

виконувати фортифікаційні функції. Також вона слугувала 

усипальнею для роду Сулим. 

Покровську церкву можна вважати однією з головних пам'яток 

культової архітектури Лівобережжя, створених у першій чверті 

XVII століття. Внутрішнього розпису вона ніколи не мала. Стіни 

церкви прикрашались іконами, які у випадку нападу забирались із 

церкви. У XVIIІ столітті у храмі з'явилась ікона «Покрова», а також 



портрети Семена Сулими та його дружини Параски. Ці портрети вважаються шедеврами українського 

живопису заключного періоду «козацького барокко» і зберігаються (разом з іконою «Покрова») в 

Національному музеї українського образотворчого мистецтва. 

Довгий час церква мала тесове покриття, але 1838 року його замінили на залізне (при цьому, ймовірно, 

було змінено форму купола). А у 1900 році до церкви прибудували триярусну дзвіницю. Знавці 

архітектури твердять, що це значно спотворило загальний вигляд храму. 

У 1886 році поряд із храмом поховали князя Петра Олександровича Багратіона, що був племінником 

відомого полководця Петра Івановича Багратіона. Тоді ж у Сулимівці залишились жити сестри князя – 

останні із відомого грузинського роду Багратіонів. Княгині так і не одружились, хоча вважались 

красунями і мешкали в Сулимівці до приходу радянської влади. 

В радянські часи сулимівська церква була пограбована. Із склепів винесли майже усі останки 

Сулим, а також старовинні ікони і портрети. В церкві розміщували і табір для військовополонених, і 

стайню, і склад. Святиню врятувало те, що у радянської влади було двояке відношення до роду 

Сулим. В першу чергу це були представники ненависного дворянства – пригноблювачі народних мас. 

Але Івана Федоровича Сулиму вони вважали повстанцем проти гнобителів (ледь не революціонером) і 

сподвижником Богдана Хмельницького, тому мали до нього деяку повагу, і навіть Сулимівську вулицю в 

Києві не стали перейменовувати. 

Пізніше, у 30-ті роки церкву хотіли повністю зруйнувати. Один чоловік поліз, щоб спиляти хреста. Упав, 

убився. Більше ніхто не наважився підняти руку на хрести. Дякуючи цьому знаковому випадкові до днів 

сьогоднішніх вони збереглися – дивовижно красиві, трохи незвичні за формою, так звані «козацькі 

чайки». 

Пізніше всі коштовності Храму були розграбовані. Царські ворота нині – в музеї, чаша – в золотій палаті. 

Оригінал родової ікони «Покрова Сулимівська» перебуває у Музеї образотворчого мистецтва у Києві. 

Плащаницю 1942 року вивезли до Ленінграду, де вона безслідно зникла. Залишилася ікона «Зняття з 

Хреста» початку XVII століття, написана на пергаменті, а також ікона на металі, написана учнями 

Васнєцова. Коли 1958 року закривали храм, цю ікону зняли, кинули на підлогу і тодішня голова сільради 

топталася по ній ногами, після чого жінка 20 років лежала паралізована. Ікона «Нев’янучий цвіт», з якою 

ще козаки ходили у походи, збереглася завдяки тому, що один дідусь вирішив її «врятувати» та покрив 

двома шарами паркетного лаку. 1922 року на виконання декрету Леніна було конфісковане панікадило на 

нужди голодуючих Поволжя. 

На стіні Храму Покрови міститься ксерокопія давнього фото – це отець Павло Малимон, який служив у 

сусідньому селі Малій Стариці та 1937 року страчений у Биківні «за шпіонаж». 

Довгі роки Храм Покрови у Сулимівці зазнавав осквернення. Розікрали все, навіть табличку – напис на 

стіні, на якій були викарбувані імена меценатів-відбудовників храму. А потім і скіфську бабу з 

гетьманського парку поцупили. Постамент надмогильного пам’ятника Петру Багратіону певний час 

слугував підставкою для корита, з якого корови пили воду. 

Кажуть, доки останки похованих не були сплюндровані, село Сулимівка процвітало й розвивалося. Тут 

був колгосп-мільйонер, окреме родильне відділення, 11-річна школа, дитсадок, зубопротезний кабінет. А 

потім – село занепало і нині у цьому благословенному куточку Київщини приписано лише 132 особи. 

Вже у період незалежності згадали про Сулимівську церкву. Було проведено мінімальну реставрацію. 

Коштами прочан відновили іконостас, яким раніше слугувала ширмочка. За допомогою мецената 

Олександра Котелянця на церковному подвір'ї збудували криницю. Люди з сусідніх сіл тягнуться до 

старовинного Храму за благодаттю. 

СУЛИМІВСЬКИЙ ДЕНДРОПАРК 
Таємницями, що чекають своїх дослідників оповита історія колись 

прекрасного Сулимівського денропарку, який міститься на 17 гектарах 

землі. У кращі часи тут існувало знамените озеро Дзеркальне, де 

картинно плавали лебеді (нині – болото, суціль поросле чагарником). До 

наших днів збереглися деякі реліктові дерева, котрі аби не згинути 

потребують догляду. Серед зелених див дендропарку туристам 

демонструють Дерево закоханих: дуб і липа зрослися так, що неможливо 



відрізнити один стовбур від іншого. На загал, унікальна пам’ятка садово-паркового мистецтва 

Сулимівський дендропарк нагадує дрімучий ліс. Сьогодні важко уявити, що менше століття тому парк 

був оточений водою, милували око ажурні місточки, яскраві клумби, а кожен подорожній міг відпочити 

під кронами розкішних дерев на численних лавочках. У Сулиміському парку стояв гетьманський 

будинок, від якого майже не залишилося навіть фундаменту. Старожили розповідають, що поруч з 

маєтком існувала оранжерея, де росли бузок, жасмин, різноманітні квіти. Парк був розбитий на алеї – 

липова, осокорова, каштанова, вміщував у себе окремі гаї – дубовий, березовий, сосновий. В ньому діяли 

чотири танцмайданчики. Кажуть, ще на початку 90-х років минулого століття парк мав відносно 

непоганий вигляд, завдяки чому туристичний маршрут «Переяслав-Київ» пролягав через Сулимівку. 

   

   

    



   

  



 

 

 

 

 

 

Сулимівка №1 

Рід Сулим продовжився через синів Івана Михайловича. Останки одного з них, переяславського 

полковника Федора Івановича, покояться в родинній усипальні - в церкві села Сулимівка, збудованій 

ще за життя гетьмана. Точніше, прах Федора Сулими лежить під порогом церкви (під яким з них?). 

Такою була воля переяславського полковника - поховати під порогом у грубому волосяному одязі зі 

списом і шаблею, "щоб кожен, хто заходить до храму попирав мій прах ногами". Дивне бажання було 

виконане.  

У склепах церкви лежав прах і багатьох пізніших сулимівських нащадків, чимало з яких стали 

видатними людьми. Серед них генеральний хорунжий Війська Запорізького та наказний 

переяславський полковник Іван Федорович Сулима, переяславський полковник Семен Іванович 

Сулима, надвірний радник Семен Семенович Сулима, секунд-майор Євстафій Семенович Сулима, 

військовий товариш Федір Олексійович Сулима, титулярний радник Данило Олексійович Сулима, 

колезький асесор Яким Якимович Сулима, осавул Війська Донського Олександр Андрійович 

Войцехович. Також у родинному склепі поховано найвідомішого з нащадків гетьмана - Якима 

Семеновича Сулиму, який був генерал-майором царської армії, таємним радником та генеральним 

суддею Малоросії. За рішенням священного синоду, зважаючи на особливі заслуги, його мали 



поховати на цвинтарі Києво-Печерської лаври, але дружина наполягла, щоб останки чоловіка 

перевезли до Сулимівки.  

 Серед відомих представників роду Сулим є й такі, що не поховані в родинному склепі. Це Єпископ 

Харківський та Слобідський Христофор Семенович Сулима, а також генерал-лейтенант Микола 

Семенович Сулима - учасник багатьох військових кампаній, герой Бородінської битви (за яку йому і 

присудили чин генерала).  
Рід Сулим був споріднений з багатьма українськими шляхетськими родами. Так дружина Івана 

Федоровича Сулими (онука Івана Михайловича) була рідною сестрою гетьмана Павла Полуботка. 

Син Івана Федоровича, Яким, одружився з представницею роду Скоруп - Марією. Одну з дочок Яким 

Іванович видав за Івана Андрійовича Войцеховича, радника Чернігівського намісницького правління, 

майбутнього пензенського віце-губернатора.  
Після себе Сулими залишили фамільний архів, який складається із документів трьох споріднених 

родин - Сулим, Скоруп та Войцеховичів. Архів має величезну історичну цінність. Найціннішими є 28 

документів (гетьманських універсалів та королівських пільг) на володіння містечками і селами. Ці 

документи охоплюють 1659-1663 роки, а взагалі опублікована частина архіву охоплює період з 1628 

по 1818 роки.  
Сулимам належали десятки сіл та хуторів. Вони мали величезні статки. Але зараз рід Сулим 

завершився. Вони багато зробили за своє існування, тому залишили по собі гарну пам'ять, яка (як це 

не банально звучить) житиме довго. І хочеться сподіватись, що житиме вона не лише завдяки 

географічним назвам населених пунктів та вулиць.  
У 1622-1629 роках Іван Сулима побудував у селі Покровську церкву, яка стоїть і донині. Це кам'яна 

поштукатурена споруда, що є одним із ранніх зразків стилю української архітектури. Свого часу 

церква могла виконувати фортифікаційні функції. Також вона слугувала усипальнею для роду Сулим.  
Покровську церкву можна вважати однією з головних пам'яток культової архітектури Лівобережжя, 

створених у першій чверті XVII століття. Внутрішнього розпису вона ніколи не мала. Стіни церкви 

прикрашались іконами, які у випадку нападу забирались із церкви. У XVIIІ столітті у храмі з'явилась 

ікона "Покрова", а також портрети Семена Сулими та його дружини Параски. Ці портрети вважаються 

шедеврами українського живопису заключного періоду "козацького бароко" і зберігаються (разом з 

іконою "Покрова") в Національному музеї українського образотворчого мистецтва.  
Довгий час церква мала тесове покриття, але 1838 року його замінили на залізне (при цьому, 

ймовірно, було змінено форму купола). А у 1900 році до церкви прибудували триярусну дзвіницю. 

Знавці архітектури твердять, що це значно спотворило загальний вигляд храму.  
У 1886 році поряд із храмом поховали князя Петра Олександровича Багратіона, що був племінником 

відомого полководця Петра Івановича Багратіона. Тоді ж у Сулимівці залишились жити сестри князя - 

останні із відомого грузинського роду Багратіонів. Княгині так і не одружились, хоча вважались 

красунями і мешкали в Сулимівці до приходу радянської влади. В радянські часи їх вислали звідси 

(очевидно у табори).  
Сулими мали в селі велику садибу, від якої зараз лишився один дерев'яний будинок. Навколо 

садиби було розбито великий парк, який зараз хоч і вважається пам'яткою садово-паркового 

мистецтва, але перебуває в далеко не найкращому стані. До такого стану його довела радянська 

влада та перші роки незалежності.  
В радянські часи сулимівська церква була пограбована. Із склепів винесли майже усі останки 

Сулим, а також старовинні ікони і портрети. В церкві розміщували і табір для військовополонених, і 

стайню, і склад. Святиню врятувало те, що у радянської влади було двояке відношення до роду Сулим. 

В першу чергу це були представники ненависного дворянства - пригноблювачі народних мас. Але 

Івана Федоровича Сулиму вони вважали повстанцем проти гнобителів (ледь не революціонером) і 

сподвижником Богдана Хмельницького, тому мали до нього деяку повагу, і навіть Сулимівську вулицю 

в Києві не стали перейменовувати.  
Вже у період незалежності згадали про Сулимівську церкву. Було проведено мінімальну 

реставрацію. Коштами прочан відновили іконостас, яким раніше слугувала ширмочка. За допомогою 

мецената Олександра Котелянця на церковному подвір'ї збудували криницю. Але роботи біля церкви 

ще непочатий край. Як і в парку, який поступово заростає чагарниками.  

Сулимівка № 2 

В центрі Києва, на вулиці Лютеранській, серед старовинних помпезних будинків, що в минулому 

належали відомим дворянським родинам, є лише одна пам'ятка архітектури та містобудування 

національного значення. Це будинок, який в 1833-1835 роках збудував Яким Якимович Сулима. За 
ним закріпилася назва "Сулимівка".  

  
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



Яким Якимович був сином генерал-майора царської армії, таємного радника та генерального судді 

Малоросії - Якима Семеновича Сулими. Він був високоосвіченою людиною, цікавився архітектурою та 

садівництвом. "Сулимівка" була задумана як великий маєток, який мав простягатись аж до Бесарабки. 

Автором проекту був сам Сулима, а також міський архітектор Людовик Станзані. "Сулимівка" була 

одним з найбільших будинків тогочасного Києва. Її вінчав великий купол, а фасад прикрашали 

класичні колони. Але споруду не добудували. Завадила цьому смерть власника у 1840 році.  
Одразу після смерті Якима Якимовича, не витримавши навіть траур, його дружина, Уляна Степанівна 

Вишневська, вийшла заміж за генерала від артилерії Ніколая Ловцова. Казали, що недруги 

Вишневської прокляли "Сулимівку". Поряд з будинком до будівництва розташовувалось лютеранське 

кладовище, яке знесли. Ці два фактори надавали "Сулимівці" особливої таємничості. Довгий час в ній 

ніхто не мешкав. Очевидці розповідали про якісь примарні напівпрозорі фігури людей, що періодично 

з'являлись у вікнах споруди. У підвальних приміщеннях ніби-то чули дивні звуки, схожі на стогін та 

сміх. Споруда руйнувалась і приходила в запустіння.  
За заповітом Уляни Вишневської "Сулимівку" передали Київському благодійному товариству 

(Обществу для помощи бедным), яким керувала дружина генерал-губернатора - Катерина 

Васильчикова. 1853 року в "Сулимівці" відкрили "Сулимовские благотворительные заведения", а у 

1859 році споруду добудували і, в присутності імператора Олександра ІІ, висвятили.  
Під дахом "Сулимівки" мешкали люди літнього віку, "малоімущі" учениці Фундуклеївської гімназії та 

бідні вдови. Сусідом мешканців закладу ніби-то був привид, але після прибудови до східної частини 

споруди домової церкви Олександра Невського (1866 рік) "аномалія" зникла. На початку ХХ століття 

церкву перебудували у давньоруському стилі.  
Як для богодільні, "Сулимівка" була дуже великою спорудою, тому Васильчикова перевела 

пансіонерів у флігель, що був розташований поряд із садибою, а в самій садибі влаштувала 34 дешеві 

квартири для бідних.  
В лютому 1868 року в "Сулимівці" сталася страшна пожежа, яка зруйнувала верхній дерев'яний 

поверх садиби, велику трьохярусну колонаду, що стояла у фасадній частині споруди та бічні галереї. 

Від нижнього поверху залишився лише кам'яний остов.  
Споруду відбудували знову. Кошти на це виділив купець 1-ї гільдії Іван Андрійович Толлі (у 1884-

1887 роках міський голова Києва). А в 1871 році у нижній частині маєтку, за підтримки Надії Андріївни 

Дондукової-Корсакової (дружини нового губернатора), закінчили будівництво нового будинку для 

бідних, в якому було 55 кімнат.  
1878 року в підвальному приміщенні "Сулимівки" влаштували пекарню, яка почала виробляти по 70 

пудів хліба на день. Виручені гроші йшли на функціонування благодійного закладу та на підтримання 

споруди у належному стані.  
Припинили свої існування Сулимівські благодійні заклади під час Першої Світової війни, адже 

перервалось фінансування. Після 1917 року було зруйновано домову церкву "Сулимівки", а саму 

споруду переобладнали в житловий будинок. Зараз в ній розташовані офіси різноманітних 

комерційних організацій.  

Сулимівка № 3 

Ще одна Сулимівка розташована в Яготинському районі Київської області. Це село, в якому 
проживає 862 жителя. Раніше воно мало назву Сулимин хутір.  

Сулимин хутір заснував полковник Іван Федорович Сулима у 1714 році. Спочатку це було 

невеличке поселення на річці Журавка, в якому розташовувалася одна із численних сулимівських 

садиб. В 1721 році, після смерті полковника, власницею хутора стала його дружина, а в 1728 році 

воно перейшло у спадок їхнім синам, один з яких (Семен Іванович) в майбутньому, як і батько, став 

переяславським полковником.  

Наприкінці ХІХ століття Сулимин хутір став селом, а на початку ХХ, коли село Сулимам вже не 

належало (власником його була бояриня Дзевонська), в Сулимівці збудували гарну дерев'яну церкву, 

що зараз є пам'яткою архітектури місцевого значення (охоронний номер 98-кв). Хоча відносно періоду 

будівництва цієї церкви є декілька думок. Церковні джерела стверджують, що храм звели у 1904 році, 

але за офіційною інформацією Київського обласного відділу охорони пам'яток роком її будівництва є 

1879. Особисто мені здається, що більш правильним є церковний варіант.  

У ХІХ столітті в Сулимівці було розбито парк, який зберігся до наших днів (розташований поряд із 

школою). Зараз цей парк є пам'яткою садово-паркового мистецтва.  

Також у Сулимівці розташовано краєзнавчий музей ім. Двічі Героя Радянського Союзу генерал-

полковника танкових військ А.Г.Кравченка. 



  Микола Семенович Сулима 

     



    

  

   

Київська "Сулимівка" в ХІХ та ХХІ століттях 

Невелике село Бориспільського району. Вперше Сулимівка згадується за 1615 роком під назвою Сулиминці. Саме 

тоді польський магнат Станіслав Жолкевський подарував її Іванові Сулимі – помічникові керуючого панськими 

маєтками. Це вже пізніше Сулима стане гетьманом Війська Запорізького і перейменує село на честь свого роду.  

 



Безстрашний воїн у 1635 році зі своїм загоном напав і зруйнував польську фортецю Кодак, вирізавши польсько-

німецький гарнізон, очолюваний французом полковником Маріоном. Коронний гетьман Конецпольський за 

допомогою реєстрових козаків обманом захопив Івана та його сподвижників. Згодом вони були страчені у Варшаві. 

Кілька століть село перебувало у власності Сулим, а потім опинилося в Андрія Войцеховича – єсаула Війська 

донського. На той чай Сулимівка входила до Переяславського повіту Полтавської губернії. Олександр Андрійович 

Войцехович був останнім власником села. Він колекціонував історичні документи і створив власним коштом 

сулимівський архів.  

 

Сулимівська церква є визначною пам'яткою української культурно-сакральної спадщини. Але не тільки храмом 

відоме це село. Родом із Сулимівки походить двічі герой Радянського Союзу А.Г. Кравченко. В селі є музей на його 

честь. Оскільки я була тут взимку, то великого бажання гуляти сутінковим парком не було. А парк цей, кажуть, 

хороший. На жаль, нічого не знаю про стан садибної будівлі. Мені лише відомо, що після закриття у 1982 р. школи, 

яка в цій будівлі функціонувала, вона сильно занепала.  

 

Велика подяка Едіт Богацькій, яка знайшла цей вірш Ліни Костенко.  

 

В маєтку гетьмана Івана Сулими, 

в сучасному селі, що зветься Сулимівка, 

до кінських грив припадені грудьми, 

промчали хлопці – загула бруківка –  

 

і тільки гриви... курява... і свист... 

лунких копит оддаленілий цокіт... 

і ми... і степ... і жовтий падолист... 

і цих дворів передвечірній клопіт... 

 

І як за сонцем повертає сонях, 

так довго вслід чомусь дивились ми. 

Ащо такого? Підлітки на конях... 

В маєтку гетьмана... Івана Сулими... 

Ліна КОСТЕНКО 

 

"Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, 

да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от  

всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего  

Покрова праздник чествующе, Тя величаем" 

Як ще може воїн інакше вславити своє ім'я крім того, щоб виходити переможцем із важких битв? Дуже 

просто – вславити ім'я Боже. Як на схилі життя не згадати про Вічне і про джерело цього вічного? Може, 

передчуваючи щось, просити захисту та допомоги?  

 

У 1629 р., після трирічної неволі в турецькому полоні, та за сім років до страшної загибелі, Іван 

Сулима в рідному селі будує православний храм Покрови Богородиці. Велика мурована 

однокупольна тричасна церква височіла посеред села. Варто зауважити, що цей трьохсотлітній храм є 

одним із перших зразків української архітектури XVII ст. За просторовою композицію він подібний до 

традиційних тричасних храмів. Через два століття правнучка Івана Сулими (дружина полководця Петра 

Багратіона) перебудовує його. Вона, а можливо, вже наступні власники – Войцеховичі – прибудували до 



церкви триповерхову дзвіницю. На жаль, всередині храму мені побувати не пощастило: я, Макс та Ярема 

так задубли, що не дочекалися початку служби й подалися додому. Вже пізніше з ПГС я дізналася, що 

відома в історії українського мистецтва ікона "Козацька Покрова" (18 ст.), портрети Сулими та Сулимихи 

(всі троє – з Сулимівки) зберігаються нині в Державному музеї українського образотворчого мистецтва. З 

інших джерел стало відомо, що зараз в церкві є якісь старі ікони. Від місцевих мешканців дізналася, що 

за радянських часів більшість ікон було спалено або вкрадено. Церква упродовж століть служила 

родовою усипальницею – під нею був склеп. Тут були поховані син гетьмана Федір Іванович Сулима; 

Іван Федорович Сулима – генеральний хорунжий Війська запорізького, наказний полковник 

Переяславського полку; Семен Іванович Сулима – переяславський полковник; Євстахій Семенович 

Сулима – ротмістр російської армії; Семен Семенович Сулима – надвірний радник; Яким Семенович 

Сулима – генерал-майор, останній генеральний суддя України. Дуже прикро, але в 30-ті роки фамільний 

склеп родини Сулими було пограбовано, а саму церкву перетворено на сховище.  

 

 

 

Неподалік від храму, через дорогу, в невеликому будинку проживає священик цієї церкви. Десь мав 

би зберегтися парк та садибна будівля. Перед будинком священика – рештки фонтана. 

 


