
Село, розташоване в мальовничій місцевості на схід від 
Борисполя. Найдавніші відомості сягають до 1615 року, коли воно 
було подароване польським магнатом Станіславом Жолкевським 
помічнику керуючого його маєтками Іванові Сулимі. 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. 

Невдовзі село Сулимінці (початкова назва) перейменовується на 
Сулимівку. Воно й стало майже на 300 років родовою маєтністю 
славного козацького роду Сулим. Уся наступна історія села 
нерозривно пов'язана з життям і діяльністю численних поколінь 
Сулим. Колись невелике село (на поч. XVII ст. тут було всього 14 
дворів), Сулимівка швидко зростала. 1859 року тут вже налічувалося 
412 жителів. 1926 року кількість населення зросла до 1114 чоловік. 
Жителі села займалися сільським господарством, а також різними 
ремеслами. 



Ще за життя Івана Сулими тут, у 
Сулимівці, було збудовано 
Покровську церкву (датується 1622 
роком). На думку спеціалістів, 
Сулимівська церква має історико-
архітектурну та мистецьку цінність. 
Міцні білокам'яні стіни, високо 
розташовані вікна, відсутність 
зовнішніх прикрас робили її 
схожою на оборонну споруду.  

Непоказна зовні, церква мала 
колись багато прикрашений 
інтер'єр. До різьбленого іконостасу 

входила популярна на той час ікона 
"Козацької Покрови". Храм є не 
лише зразком ранньої української 
архітектури, а й узагалі найстарішою 
(зі збережених) спорудою Київської 
області (не враховуючи Києва). На 
території Бориспільського району 
Сулимівська церква – єдина 
пам'ятка архітектури початку XVII 
століття, яка збереглася до наших 
днів. 

 
 
 
 
 
 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2


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. 

Покровська церква у 
Сулимівці відповідає 
головним канонам так 
званого козацького бароко – 
мурований храм є 
тридільним однобанним, з 
оштукатуреними стінами; 
центральний об'єм 
перекритий завершенням – 
куполом у формі главки, 
перекриття апсиди – 

конхове, притвору – склепінчасте.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0


Форма куполу, гранчастого зовні та круглого всередині, була, 
очевидно, змінена у 1838 року під час заміни тесового покриття 

залізним. 
Первинна 

зовнішність церкви 
була спотворена 
прибудованою в 1900 
році триярусноою, 
завершеною куполом 
дзвіницею з переходом 
і тамбурами. 

Простий і навіть 
аскетичний, але 
могутній мурований 
храм дещо нагадує 

фортифікаційну будівлю з рисами козацьких та давньоруських церков. 
Сулимівська Свято-Покровська церква є однією з ранніх будівель 

стилю української архітектури XVII століття, і за вирішенням 
просторової композиції близька до традиційних типів українських 
тридільних церков; храм належить до видатних пам'яток архітектури 
національного значення.   

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. 

 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1838
http://uk.wikipedia.org/wiki/1900
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C


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. 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). 

 

 



У 2004 році, за ініціативою настоятеля 
Свято-Покровського храму протоірея 
Олександра Петренка було виготовлено та 
встановлено комплект з 5 нових церковних 
дзвонів (вагою від 8 кг - найменший, 120 кг - 
найбільший). 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сулимівська церква була також родовою усипальницею Сулим. Тут 
знайшли свій вічний спокій нащадки гетьмана, які прославили 
добрими справами українську землю, їхня доля завжди так чи інакше 
була пов'язана з селом Сулимівкою. У різні часи у склепі Сулимівської 
церкви були поховані:  

син гетьмана, Федір Іванович Сулима; переяславський полковник, 
Іван Федорович Сулима – генеральний хорунжий війська 
запорозького, 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.  
Лише цей, далеко не повний, список засвідчує, яких достойних 

представників нації дала Україні родина Сулим. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



З I84I році згідно заповіту Якима Сулими, нащадка І.М.Сулими, 
маєток було передано Івану Андрійовичу Войцеховичу – чоловіку 
рідної сестри Якима Якимовича. В  історії Сулимівки пам'ять про себе 
Яким Якимович 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 ладу маєток, парк, 
перебудовує Покровську церкву, 
добудовує до неї дзвіницю. 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. 

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). 



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. Добротна 
садибна будівля Сулим достояла до кінця ХХ століття. Довгі роки в ній 
розміщувалася Сулимівська середня школа. А перша в селі школа 
була відкрита, коли в родовому маєтку жив і порядкував Олександр 
Андрійович Войцехович, останній власник Сулимівки (рік народження 
1845). Він зібрав і зберіг чимало історичних документів, за власні 
гроші видав сулимівський архів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕЛО СУЛИМІВКА 

СЕЛО 
Цю Сулимівку прекрасну 
 Заснував сам Судима,  
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. 
                          Микола Дмитрук 
 

 



ГАЙ 
 

Бовваніє синім обрій,  
Зустрічає небокрай. 
 В далині казковій, добрій,  
Тягнеться кудлатий гай. 
Заіскрилося багаття,  
Розгулялася весна,  
Одягає дивне шмаття  
Позолочене гілля. 
      Розсипається ярінням 
      Зелень ніжна лісова. 
      Із дзвіночками гудіння  
      Тут бджолина вся сім'я. 
Гріє сонце листя буйне 
У оспіваних гаях, 
Де красу дерева чуйні  
Носять, наче на руках. 
        Осінній гай стрічає свято 
        Малюнками своїх дубів, 
       Де скрізь картин таких багато:   
       Берез і кленів, й ясенів*. 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛУГ 
 
Травень вийшов над ланами,  
Теплий вітерець бринить,  
Розстеляється квітками  
Луг, замріяний на мить. 
У повітрі запашному  
Подих ллється весняний,  
А на лузі золотому 
Лине птахів спів дзвінкий. 
Він волоссям кучерявим  
Криє землю повз ріки,  
Сонце променем яскравим 
Сіє в росах скрізь зірки. 
Тихий небосхил, іскристий,  
Наче сонценосний пух,  
Заливає шовковистий,  
Травами укритий луг. 
Пливуть хмаринки легкокрилі 
І пильно дивляться на луг, 
А там танцюють з вітром хвилі,  
Де скрізь гуляє неба дух*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЛЕ 
 
Далина отут зелена  
Мерехтить нам на путі,  
Де краса благословенна  
Розцвітає у житті. 
     З небокраєм багрянистим  
  Обнімається земля,  
  І промінням пломенистим  
   Сонце радує поля. 
Оксамитове роздолля. 
Світять зорями лани, 
Де гуляє дика воля  
І співають скрізь птахи. 
Вітер грається в пшениці,  
Гне додолу колоски.  
     На гарячій косовиці  
     Рясно сльози ллють квітки. 
Поле,поле, поле,  
Поле, поле чисте.  
Поле, поле, поле,  
Поле шовковисте*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАРК 
 
Неба синього торкає 
Невгасаючс крило.  
Парк любовно обнімає 
Все сулимівське село. 
Світла зала небозводу 
 Звучно дзвонами бринить,  
 А ця паркова природа  
 Нам співає кожну мить. 
Оповитий парк коханням  
Розцвітає навесні,  
Зачарований шептанням  
Ніжних вітів на сосні. 
В кроні дуба золотого  
Ледь колишуться гілки. 
Полину тут запашного  
Срібні мерехтять листки. 
Сяє зіронька чудесна, 
Оп'яняє далечінь, 
Очі топить синії небесна, 
Тягне липу височінь. 
Ллється річка тут2 тихенько 
Повз високої трави, 
Небо дивиться близенько 
Із прозорої води. 
Озеро стоїть дзеркальне  
У вербовому вінку,  
Звук лунає музикальний 
 Про історію сільську. 

 

Микола Дмитрук 

 

 



Після загибелі  Івана Сулими дружина 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 переяславський 
полковник 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. Такою була воля - 
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.  

 А в склепі фамільному був 
похоронений його внук Іван 
Сулима, який був учасником 
Полтавської битви, героєм того 
часу, тому що, маючи багато 
поранень, він до останнього 
перебував в лавах рядів армії 
імператора Петра І. Славний син 
козацького роду, Іван Федорович 
Сулима, помер у березні 1721 року на будівництві Ладозького каналу, 
де масово клали свої голови запорожці. Та свояк Івана Сулими, 
гетьман Полуботок, випросив у царя Петра дозвіл поховати небіжчика 
не на чужині, де його ніхто ніколи не пом’яне, а на рідній землі, в 
Сулимівці. За особистим указом російського царя Петра I тіло 



генерального хорунжого було доставлено в труні, при конвої, 
полковій музиці й урочисто поховано в родинній усипальниці Сулим. 
Також у родинному склепі поховано найвідомішого з нащадків 
гетьмана - Якима Семеновича Сулиму – генерального суддю 
Малоросії, таємного радника імператора, який був генерал-майором 
царської армії. 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. Яким Сулима знав 12 мов, був надзвичайно грамотною 
людиною. Тут покояться останки його сина, колезького асесора Якима 
Якимовича, який був меценатом, дбав про одиноких людей. Він 
побудував на вулиці Лютеранській (раніше це була вулиця Енгельса) 

будинок, який називається Сулимівка 
Київська, де дбали про безпритульних 
дітей, знедолених. Похоронені тут 
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, осавул Війська 
Донського Олександр Андрійович 
Войцехович. 

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. 
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). 



Окрасою сулимівського маєтку 

був чудовий ландшафтний парк, 

закладений у XIX столітті, з 

дубовим гаєм, ставком, 

мальовничими галявинами.  

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. 

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. 



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.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
  
 
 

 
  
  



Сулимівка Київська 
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 Яготинський район 
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. 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. 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. 

 

 
 
 

 



ПОКРОВСЬКА ЦЕРКВА 
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. 

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.  

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 

сьогоднішніх днів 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. А потім – село занепало і нині у цьому 

благословенному куточку Київщини приписано лише 132 особи. 

 

 

 



 

 

Кірове (Кучаків) – село в Україні, Бориспільського району 

Київської області. Населення становить 1605 осіб. 

Село, центр сільської ради, до якої входять Лебедин, Артемівка, 

Мала Стариця, Сулимівка.  

Кірове розташоване за 13 км на схід від міста Борисполя, 

безпосередньо прилягає до залізничної магістралі Київ – Полтава. 

Село розміщується у живописній місцевості. Для ландшафту 

характерні пагорби, переліски, на місці осушених боліт – рукотворні 

поля. 

Кірове – порівняно нова назва. До 1937 року село називалося Кучаків. 

Названо Кірове так на увічнення пам'яті діяча компартії С.М. Кірова. 

Під назвою Кучаків у письмових джерелах село згадується вперше 

1615 року. Історик О. Стороженко пояснював походження цієї назви 

традиційно – за прізвищем першого поселенця – Кучак. Ще одне 

припущення – від болотистої кучкуватої місцевості. 1615 року село 

Кучаків, як і сусідні села Лебедин і Сулимівка, було подаровано 

польським магнатом С. Жолкевським Іванові Сулимі, який був 

помічником керуючого його Бориспільського і Баришівського 

маєтків. Відтоді рід Сулимів тривалий час володів цими селами. 

Збереглися грамоти та гетьманські універсали, що підтверджують 

майнові права представників цього роду. 

Як свідчать письмові джерела, колись тут були непрохідні болота і 

ліси. Поселенці будували свої хати на нечисленних пагорбах. За часів 

козаччини сусідній Лебедин був у двічі більший за Кучаків. Щоб його 

заселити, пани звозили людей звідусіль. Село належало до 

Бориспільської сотні, а із встановленням московського 

територіального устрою підпорядковувалося Бориспільському 

волосному правлінню. 

1859 року у Кучакові вже було 32 двори, 256 жителів. Діяли два 

заводи. У 90х роках XIX ст. у Кучакові царський уряд наділив 200 

гектарів землі поміщику Стороженку. 

1904-1905 роках у Кучакові відбувалися сходки студентів 

Київського університету, студентом якого був кучаківський поміщик 

Василь Гамалія. Пізніше його землями заволодів Стороженко. 

1905 року в Кучакові збудовано трикласну земську школу. На кошти 



земства перед початком Першої світової війни було розпочато 

осушення заболочених земель поблизу Кучакова. 

1922 року у селі було створено перше колективне господарство "Ім. 

1 Травня". За статистичними даними на 1926 рік, Кучаків – центр 

сільської ради, на території якої проживало понад 1000 чоловік. 

У роки Великої Вітчизняної війни, 1941 року, поблизу села 

відбувалися великі бої, в яких полягли тисячі радянських бійців. 

Близько 560 поранених воїнів було врятовано жителями села. Тут діяв 

"підпільний шпиталь". За мужність і відвагу, виявлені під час Великої 

Вітчизняної війни жителями села, Кірове було нагороджено 

Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР. Про подвиг 

кучаківців написано книжку "Село милосердя" (автор А. Полянський). 

Ця назва по праву закріпилася за стародавнім Кучаковом. 

У повоєнні роки Кірове стало центральною садибою радгоспу 

"Кіровський", до якого входили також села Сулимівка, Мала Стариця, 

Артемівка та Лебедин. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Творчість Юрія Клена  

в контексті українського неокласицизму 

Я знову бачу сонячний Кучаків, 

Що весь згубився в сяйві золотім, 

Що весь напився млостю ясних маків, 

Тут зранку вивільг співи голосні. 
 

Атласно-шовкові квітки ясминів 

Й минулих весн летючий аромат 

Кущі, вдягнувши плащ зелено–синій, 

В блакитних урнах сторожко таять. 
 

Ще яблуня бурштином не шаріє, 

А вітер змів з алеї всі сліди. 

Швар в озеро глядить і ціпеніє, 

І запах матіол пливе сюди. 
 

Ось на столі пошарпаний Новаліс… 

Порожній знов балкон ранковий мій… 

Чиїсь думки тут з далями зливались… 

У втомі тут злітав я в царство мрій. 
 

І календар минуле зберігає, 

Де все – хмільне, таке старе вино, 

І знов п’янить і муками карає 

В пахучий сад відчинене вікно. 
 

Живі одвічні радісні печалі. 

Та крізь туманно-голубе кільце, 

З-поза серпанку хмарної вуалі 

Не посміхнеться нам чиєсь лице. 
 

Кучаків, 1914 рік 

 

 



У родинних паперах Сулим, Скоруп та Войцехович збереглися тестаменти 

вдови генерального хорунжого Івана Сулими Марії Полуботківни, Григорія 

Дем’яновича Скорупи, Марини Григорівни Єсимонтовської, уродженої 

Скорупи, Ганни Іванівни Войцехович, уродженої Чарниш. 

В останній день січня 1728 р. у власному домі в с. Сулиминцях склала 

заповітний акт вдова генерального хорунжого Івана Федоровича Сулими (? – 

1721), донька переяславського полковника Марія Леонтіївна Полуботко. У 

документі вона дала розпорядження стосовно сорокоусту, а також відписала 

своїй меншій доньці Марфі Тарасовичовій худобу, іншим донькам не заповіла 

нічого, а вказала на те, що вони раніше все уже отримали. 

Своїм 4 онукам – донькам померлого старшого сина Федора – 2 хутори 

(Попереченський у Стародубському полку з ґрунтом, гаями, полями, 

сіножатями, млином на р. Стечні в 2 кола з ступником та винницю та інший в 

степу Яготинському Переяславського полку на р. Журавці), млин у 2 кола на 

греблі в Баришівці. с. Кучаків, виділене батьками Федору, заповіла іншим 

своїм синам. 

Онуку, сину померлого сина Самійла, відписала ґрунт у Воронківському повіті 

з угіддями та селами Калним та Старим, у випадку його смерті все мало 

відійти до його дядьків – братів батька. Сину Івану залишила с. Лебедин з 

грунтами, винницею, двір в Баришівці, млин в 2 кола та ступник на греблі 

Баришівській, хутір Кущовський в Яготині на Ржавці, с. Старицю з угіддями, 

тамошнім хутором та гаями (після своєї смерті та видачі заміж онучок), греблю 

з ставом в с. Дареєвську Стародубського полку з млином в 2 кола, грунт в с. 

Лукині, зброю. Меншим синам, Семену та Степану, по половині заповіла с. 

Сулиминці з угіддями, полями, гаями та сінокосами, винницею, млинами 

Бочечковськими та ставом Сухоступівським, с. Кучаків з грунтами, с. Скопці з 

грунтами та хуторцями, двір в Баришівці, 2 шинка (один з них з гумном та 

левадою), млин на Баришівський греблі в 2 кола, грунт Максимовичівський з 

двором в Яготині та лісом в окопі над Супоєм, гай в Студениках, хутір на р. 

Журавці, греблю Чаусівську з млинами, та рухомі речі. Семенові заповіла 

с. Михалчину Слободу в Стародубському полку з винницею та млином, а 

Степанові с. Гудівку з млином. Писав тестамент зі слів заповідачки Андрій 

Грабовецький, який також завірив документ своїм підписом. Сама ж 

заповідачка замість підпису залишила власноручний хрест. За її проханням 

духівницю було вписано в книги міські переяславські писарем магістратським 

Михайлом Чакаловським. Інші фамільні документи дозволяють встановити, 

що після написання тестаменту Марія Леонтіївна прожила ще півтора року і 

померла 8 жовтня 1729 р. у віці 65 років. Цей тестамент дозволяє встановити 

маєтковий комплекс генерального хорунжого Івана Сулими в повному об’ємі, 

що відрізняє його від окремих купчих. 

Тестамент шляхтича герба “Шелінга”, бунчукового товариша у  тародубському 

полку (? – 1728 – 1741) Григорія Дем’яновича Скорупи, який був складений у 

Стародубі та датований 20 травня 1752 р. Заповідач відписав всі маєтності, 



млини, грунти та угіддя свої дружині – доньці значного військового товариша 

Настасії Степанівні Ширай, про яку з тестаменту дізнаємося: “чрез сорок лет 

со мною добропорядочное обхождение и в набітие наших добр труда”, з тим 

щоб вона потім розділила їх між синами Іваном та Павлом та видала заміж 

доньок “з отправою по благоусмотрению своим и по могуществу приходячих 

со всех предписанних добр наших доходов”. Слід додати, що дружина 

заповідача Настасія Степанівна не надовго пережила чоловіка – вона померла 

8 березня 1754 р.  

Із заповіту вдови бунчукового товариша, рідної сестри полкового обозного 

стародубського Павла Григоровича Скорупи, Марини Григорівни 

Єсимонтовської, довідуємося, що написаний тестамент 1 лютого 1765 р. згідно 

з “порядком малоросійським”. Вона заповіла с. Буду, д. Писарівку з підданими, 

ріллями, сіножатями, лісами брату Павлу Скорупі; жилий двір в Мглині, млин 

на р. Ворнусі та сіножать – своїм племінникам (синам померлого брата 

бунчукового товариша Івана Скорупи) Івану, Володимиру, Олександру та 

Петру Скорупам. Вона розпорядилася продати пляци при м. Мглині, городи, 

ріллі й сіножаті з усіма угіддями, двір в Стародубі, а також рухоме майно, а 

гроші віддати Павлу Скорупі. Рідким явищем є заповідання майна родичам не 

першої черги (дядько, тітка), але в цьому документі ми маємо саме такий 

приклад: дядьку Івану Степановичу Шираю вона заповіла дві ікони та інше 

рухоме майно; сестрі Пелагеї – худобу та рухоме майно; племіннику свого 

чоловіка, військовому канцеляристу Івану Стефановичу Єсимонтовському та 

писарю земському стародубському Степану Івановичу Чорнолузькому – 

рухоме майно. Окремо заповідачка висловила бажання, щоб її брат Павло з 

грошей, які надійдуть йому за продаж її майна, виділив 200 карбованців на 

фундування в с. Буді нової церкви, а залишок – роздав церквам на спомин її 

душі. Заповідачка сама підписала свій тестамент, що свідчить про її 

писемність. Свідками складання цього документа були осавул полковий 

стародубський Григорій Гаєвський, сотник новоміський Андрій Силевич, 

значковий товариш Захар Ширай. Записував же цю духівницю та також 

підписав її возний земський стародубський Іван Семака. 

У “Мотижинському архіві” зосереджено 5 заповітів, які стосуються 

Переяславського полку: колишнього полковника Федора Івановича Сулими, 

вдови бригадира Опочиніна Євдокії Іванівни (уродженої Сулими), місцевого 

полковника Семена Сулими, а також бурмістра переяславського Івана Яненка 

та сотника баришівського Григорія Лизакевича. 

Розпочнемо з характеристики тестаменту з фамільного архіву Сулим. 1691 р. 

склав заповіт представник однієї з найбагатших і найвпливовіших родин 

Гетьманщини, нащадки якої протягом більш ніж сто років займали полкові і 

генеральні уряди, син запорізького гетьмана, колишній полковник 

переяславський, значний військовий товариш Федір Іванович Сулима. На 

спомин душі своєї та померлої першої дружини Ганни Зеличівни він залишив 

певну суму грошей. 



Своє майно розподілив так: дружині Марії – двір в Баришівці, ріллю, худобу, 

200 золотих; сину Яну (Івану) – 800 червоних золотих, комору, звернув увагу 

на те, що 3 доньки не мають мати жодних претензій на добро, онуку Дмитру 

Максимовичову – коня. 

18 вересня 1750 р. “при старости лет своїх” у містечку Богодухові склала 

заповіт донька генерального хорунжого Івана Сулими Євдокія, яка в першому 

шлюбі була дружиною бунчукового товариша Григорія Івановича Черняка, а в 

другому – бригадира Данила Юрійовича Опочинина. Це була досить 

забезпечена жінка, оскільки володіла частиною майна батька, та двох 

чоловіків. Своїм спадкоємцем назвала брата – полковника Семена Івановича 

Сулиму й зобов’язала його віддати племінникам – бригадиру Григорію 

Васильовичу Осипову з дружиною Євдокією Семенівною та бунчуковому 

товаришу Лубенського полку Андрію Івановичу Новицькому з дружиною 

Марією Семенівною одяг, посуд, деяку худобу, коштовні прикраси, донькам 

брата Семена Пелагеї – коштовності, а Марії (яка при ній мешкала й 

виховувалася) – коштовності, гроші, хутряні вироби. 

Слобідку Данилівку та хутір Полуозерівський в Потлавському полку заповіла 

брату Семену з тим, щоб він їх продав, а кошти віддав на спомин її душі в 

дівочий Пушкарівський монастир. 

Замість неї документ підписав полковник Петро Дмитрович Бульський, писав 

духовну підканцелярист полкової канцелярії Охтирського полку Петро 

Федорович Лесевич. 

Аналіз фамільних архівів засвідчує, що іноді протягом життя складався не 

один тестамент. 26 квітня 1766 р. склав черговий тестамент (попередній був 

написаний у 1737 р.) син генерального хорунжого, полковник переяславський 

Семен Іванович Сулима, яким усі свої рухомі та нерухомі маєтності заповів 

дружині Парасці Василівні Савич. Того ж року документ був поданий до 

Переяславського полкового суду. 

До фамільного архіву Сулим входили не тільки родинні папери, але й 

документи, які стосувалися Переяславського полку. Саме тому серед паперів 

цієї фамільної збірки був тестамент переяславського бурмістра Івана Яненка, 

написаний ним 14 лютого 1653 р. у власному домі через хворобу. Він висловив 

бажання бути похованим у переяславській Троїцькій церкві, на яку залишив 20 

коп. Онуку Артему він заповів двір на ринку з коморою, а все інше своє майно 

(двір із господарством, в якому мешкали, двір з коморою на ринку, 5 хуторів 

(два на Каратулі, по одному на Полохах, на Циблях, на Комаровцях), 

солодовню з ½ бровара, город за брамою, ще одну комору на ринку, ставок 

біля хутора на Каратулі, худобу) – дружині. Тестамент зі слів заповідача 

польською мовою записав писар міський переяславський. 


