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    Славетна земля українська... Сила-силенна багатств дарована їй природою: 
неозорі лани, стрімкі ріки, родючі землі. Але серед усих багатств неможна не 
згадати народ український, особливо, якщо він має багату і незрівнянну 
історію. 

Не обділено природними дарами і Сулимівщину. Гарно тут: тихо спокійно, 

весело дзюркотить вода в озерці, яке ніби "обіймає село”, шелестить листям 

давній парк, розповідаючи бувальщини, свідком яких був у минулі часи. А 

скільки славних та видатних людей дарувала Судимівщина світу! Немає тих 

людей, інші покоління зростають на цій землі, але потрібно вшанувати пам'ять, 

оберігаючи сліди і місця діяльності їх, свято берегти пам'ятки, що залишилися з 

минулих літ. 

Саме пам'ятки історі і культури стали метою нашої дослідницької роботи. 

Можливо інформація, яка зібрана і опрацьована, викличе захоплення та повагу 

до своєї землі, свого народу; стане натхненням для створення витворів 

мистецтва, поезії, прози... 

Вивчаюча матеріал, ми звернули увагу на епохи, які відлунням перетнули 

віки і дійшли до нас; здійснили екскурсію до славетної сулимівської землі; 

розпитали жителів села, обробили матеріал Бятця Миколи Андрійовича. 

Результати нашої  роботи пропонуємо вашій увазі у формі даного реферату з 

вмістом фотоматеріалів. 

Сулимівці далекі предки залишили в спадок прекрасні і священні пам'ятки  

історії і культури. 
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Покровська церква - унікальний пам'ятник архітектури початку ХVІІ 

століття, засновником її був відомий діяч національно-визвольної боротьби на 

Україні, сподвижник і соратник Петра Сагайдачного, Івана Сірка і Богдана 

Хмельницького – гетьман запорожських казаків Іван Судима. Як і більшість 

інших церков, заснованих козаками, ця церква була названа на честь Покрови, 

що дуже шанувалася на Запоріжжі. 

Гетьман Іван Михайлович Сулима – цікава історична особистість. За 

підняття проти Польщі повстання він був четвертованим у Варшаві в I635 році. 

Про нього на Україні складались пісні, що дійшли і до наших днів. Його ім'я 

занесено до Великої Радянської, Української Радянської і Польської 

енциклопедій.  

В історичних документах про І.М.Сулиму вперше згадується в 1615 році як 

про помічника управляючого Бориспільським і Баришівським маєтками 

коронного гетьмана польського Станіслава Жолкевського. В цьому році 

С.Жолкевський подарував йому за службу села Кучаків, Лебедин і Сулимівку, 

яка при І.Сулимі носила назву Сулиминці і стала родовим маєтком цього 

відомого пізніше роду.  

Іван Судима був активним учасником всіх історичних подій, які відбувались 

в цей період. Про це зазначає дореволюційний дослідник А.Кащенко: ”... з 

Сагайдачним Сулима і Кафу турецьку в Криму взяв, і Трапезонт за Чорним 

морем, двічі руйнував передмістя Цареграда, під Хотином бився". 
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Саме після цих подій в 1622 році в Сулимівці була закладена Покровська 

церква (перша кам'яна церква на Лівобережжі) Це підтверджує якісь значні події, 

що відбулися в житті Івана Сулими, можливо його повернення з турецького 

полону. Будівництво кам'яної 

церкви в селі на той час 

говорить про те, що він був 

знайомий з архітектурою 

багатьох міст інших країн, в 

тому числі і Італії.  

Село Сулимівка було 

родовим маєтком гетьмана, а 

Покровська церква – родовою 

усипальницею. Більше двох 

століть в родовому склепі 

церкви ховали нащадків 

Сулими, а також багатьох 

відомих, занесених в історію 

Російської держави, 

військових і державних 

діячів. 

З I84I році згідно заповіту 

Акима Сулими, нащадка 

І.М.Сулими, маєток було 

передано Івану Андрійовичу 

Войцеховичу – чоловіку 

рідної сестри Акима 

Акимовича. В  історії 

Сулимівки пам'ять про себе 

Аким АКИМОВИЧ залишив 

тим, що зберіг пам'ятку архітектури – Покровську церкву. В 1825 році вона 

настільки почала руйнуватися, що полтавське  єпархіальне керівництво 

заборонило в ній богослужіння і готувало її ліквідацію. Була продана частина 

майна. Сулимівський приход планували приєднати до приходу Михайлівської 

церкви села Мала Стариця. Тільки дякуючи зусиллям Якима Якимовича 

розпорядження про закриття ПОКРОВСЬКОЇ церкви було відмінено і дозволено її 

відновлення. 

В 1835 році в ній знову відкрито богослужіння. 

Подальша історія Сулимівки пов'язана з родиною Войцеховичів. Після Івана 

Андрійовича її власником стає його син, Андрій Іванович Войцехович, 

дружиною якого була княжна Варвара Олександрівна Багратіон. Він доводить до 
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ладу маєток, парк, перебудовує Покровську церкву, добудовує до неї дзвінницю. 

За свої кошти він відкриває першу в селі школу, яка розташувалась на території 

маєтку. 

Історія Сулимівки пов'язана 

з ім'ям П.І.Багратіона. Довгий 

час тут проживала сім'я князя 

Петра Олександровича 

Багратіона, рідного брата 

Варвари Олександрівни, що 

була племінницею уславленого 

полководця П.І.Багратіона – 

героя Вітчизняної війни 1812 

року. Петро Олександрович 

помер в Сулимівці і був 

похований на кладовищі поряд 

з Покровською церквою. 

 

Важкою була доля 

історичних пам'яток Сулимівки 

в радянські роки. В 1935 році в 

Покровській церкві було 

спалено багато невеликих за 

розміром ікон, а великі були 

вкрадені із церкви. Лише 

частину з них було заховано і 

збережено. Було зруйноване церковне /родове/ кладовище: зруйновані надгробні 

пам'ятники та плити. Зникла відома плащаниця датована 1466 роком.  

Вдруге церкву закрили в 50-х роках повністю. Церковне майно було 

пограбовано – ікони перейшли в приватні колекції, а деякі розібрались 

музеями(14 ікон знаходяться і по сьогодні в музеї архітектури та побуту 

України, м.Київ). 

Церква використовувалась як склад. 
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Надовго затих над Сулимівкою малиновий дзвін. Кожний дзвін Покровської 

церкви являв собою безцінний експонат історії та мистецтва. За документами з 

архіву А.А.Войцеховича стали відомі історії назв дзвонів і час виготовлення 

більшості з них: 

І. Благовіст, 20 липня 

1664 р, 

2. Суботник, 28 липня 

1684 р. 

3. Постовий, l750 р, 

4. Скликун великий, 1 

квітня 1629 р. 

5. Скликун малий, 1761 p. 

6. Скликун менший /час 

виготовлення невідомо/, 

7. Кустинський /час 

виготовлення невідомо/. 

 Довгий час на дзвіниці 

церкви залишався один дзвін. 

За словами знаючих людей - 

це Постовий (вага 6 пудів- 96 

кг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовсім недавно, у 2004 році, за ініціативою настоятеля Свято-Покровського 

храму протоірея Олександра Петренка було виготовлено та встановлено 

комплект з 5 нових церковних дзвонів(вагою від 8кг-найменший, 120кг-

найбільший). Дзвони були виготовлені на кошти меценатів Яворських.  

До свята Покрови 2004 року встановлено новий іконостас авторів Мазана 

Олександра Михайловича та Безуглого Максима.  

В 2004 році за ідеєю архітектора Михайленка Германа Юрійовича була 

побудована на подвір'ї церкви нова криниця. Меценатом виступив 

О.В.Котелянець. 
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В селі довго зберігався маєток. За архітектурними особливостями він 

відноситься до середини 19 століття. Але історія будівлі починається ще з часів 

гетьмана І.Сулими. Після революції маєток дивом уцілів. Його врятували від 

стихійних на той час підпалів ентузіасти села, організовували зі зброєю в руках 

цілодобову варту в 

маєтку. В 1918 році В 

Сулимівці відкрилась 

семирічна трудова 

школа, яка потім стає 

середньою. В ній 

навчались і діти 

оточуючих сіл: 

Артемівки, Кучаково, 

Лебедина, Власівки, 

Сезенкова, Морозівки, 

М.Стариці, Григорівки. 

славних її закінчив Яків 

Степанович Приходько, 

що відзначився в роки 

Великої Вітчизняної 

війни. В нерівному бою, який продовжувався 11 годин, в селі Грабівка 

Донецької області він знищив 30 німецьких солдат і одного офіцера. За цей 

подвиг його нагороджено орденом Леніна. Загинув в лютому 1942 року. 

Закінчив 3 липня 1941 року він приймав участь у боях. Воював на Південно-

Західному, Сталінградському, Воронежському і І-му Українському фронтах, В 

боях при форсуванні Дніпра проявив сміливість, мужність і відвагу, ціною свого 

життя забезпечив переправу і захват плацдарму. За героїчний подвиг рядовому 

Цвілію Петру Петровичу присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 
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До школи прилягав 

Судимівський парк - 

пам'ятка  садово-

паркової архітектури. 

Золотими руками і 

тяжкою працею наших 

предків створювався 

цей чудовий парк. 

Після революції він 

став надбанням народу 

і був місцем відпочинку 

для жителів села. Це 

був струмок здоров'я й 

радості. Кожну неділю 

майже все населення 

села стікалось до парку. 

Діти грали, дорослі й 

старші відпочивали. 

 

 

 

 

 

 

Залишили нам предки і чудові зразки живопису. Це ікони Покровської 

церкви й портрети, які зберігались в родовому маєтковому будинку. Незначна 

частина їх збереглася. Зараз вони знаходяться в Українському музеї 

образотворчого мистецтва: серед них і головна ікона Сулимівської Покровської 

церкви – ікона Покрови богородиці/1741 р. невідомий автор/, одна ікона –

“Зустріч Марії і Єлизавети”/30-ті роки ХVІІІст, невідомий художник/– у Львові. 
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Важко уявити собі,  що буде через 

декілька років, що залишиться після 

нас. Чи могли наші пращури подумати 

про те, що їхні створіння, перші 

скульптури, пройшовши тисячоліття, 

дійдуть до нас. І це не машина часу, не 

якісь інші фантастичні дива. Скіфська 

баба – відлуння епохи залізного віку, 

пройшовши “через віки, через 

століття", стоїть посеред парку, 

вбираючи в себе, крапля за краплею 

все, що відбувалось навкруги неї 

протягом довгого часу. Скільки б вона 

розказала, якби могла говорити!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багато бачила й пережила Сулимівська земля. Це лише невелика частина 

того, що вдалося розшукати з минулого. А скільки ще залишається лежати під 

важким тягарем років. І чи не основне завдання нащадків знати про свій край 

якомога більше? 

 

Проаналізувавши весь зібраний  матеріал можна з гордістю сказати,що 

Сулимівка - багатий край на давні й унікальні пам'ятки. Ця земля, історія якої 

сягає сивої давнини, тісно пов'язана з ім'ям відчайдушної людини, славетного 

гетьмана Івана Сулими. Саме завдяки йому в селі височіє унікальна споруда, 

пам'ятка архітектури ХVІІ століття. Свято-Покровська церква / збудована в І622-

І629 роках/. Хоч вона неодноразово поновлювалась, але зберігає сліди минулого. 

Поряд з церквою знаходиться пам'ятка садово-паркового мистецтва – 

улимівський парк, який огортає село і навіває на древні спогади. На території 

парку, вистоявши багато століть, продовжує стояти Скіфська баба – пам'ятка 

історії. І ще б одну пам'ятку ми виділили - пам'ятку освіти – стару Сулимівську 

школу. Стоїть вона, розвалюється, забута усіма, хоча саме в ній було виховано і 
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вивчено не одне покоління оточуючих районів; багато учнів прославило своїми 

подвигами своє село, свою школу. Адже не могли вони бути іншими, якщо 

виросли на такій давній та славній землі. 

СЕЛО СУЛИМІВКА 

Цю Сулимівку прекрасну 

Заснував сам Сулима,  

Де у пору тиху, ясну  

Оп'яняє всіх краса. 

        Тут дзвіниця величава 

       Освітляє навкруги,  

       Наче зірочка яскрава  

       Із небесної гори. 

Славиться село садами,  

Буйним цвітом чарівним,  

Золотистими плодами,  

Квітттям ніжним запашним. 

       Вся Сулимівка вишнева  

       Зацвітає навесні.  

      Сніжно-білі скрізь дерева  

      Віють радість у житті. 

Тут село мов на параді  

Гарних дочок і синів  

В ненагляднім листопаді  

Позолочених дубів. 

       Йде дорога тут іскриста  

       У блакитну далину,  

       Де гуляє пам'ять чиста  

      Про далеку старину. 

Небо вішає намисто  

Над селом завжди щораз,  

Як було колись барвисто  

П'ять віків тому до нас. 

 

                    М.Дмитрук 


