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ВСТУПНЕ СЛОВО 
 

 

Районний центр, селище 

міського типу Варва 

розташована за 189 км від 

Чернігова та за 33 км від 

залізничної станції Прилуки. 

Виникла на місці давньо-

руського міста Варин, що 

згадується під 1079 р. в 

«Повчанні Володимира Моно-

маха». У 1648 – 1781 рр. – 

сотенне містечко Прилуцького полку. З 1782 р. – у складі 

Чернігівського намісництва, з 1802 р. – Лохвицького повіту 

Полтавської губернії. У 1851 р. у Варві збудовано дерев’яну церкву 

Різдва Богородиці, при ній відкрито церковну парафіяльну школу. 

На початку XX ст. працювала земська і дві церковнопарафіяльні 

школи, два початкових училища (1913), Варвинська народна 

бібліотека-читальня (1896). 6 жовтня 1920 р. була утворена 

Варвинська волость у складі Прилуцького повіту. На той час тут 

налічувалося близько 7 тисяч чоловік населення. У квітні 1923 р. 

Варва стала районним центром Прилуцької округи. У 1966 р. 

утворений Варвинський район. 
Автор 
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ЧАСТИНА І. ДАВНІ Й ПРАДАВНІ ВІХИ 

 

Кургани, артефакти 

 

Варва багата на стародавні кургани із похованнями скіфських 

часів VII – II ст. до н. е. Колись їх нараховували кілька десятків… 

Але час і люди не пожаліли цих свідків прадавньої історії. 

 

 

 

 

 

 

«Весела могила» поблизу х. Березка 

«Весела могила»  таку незвичайну для поховання назву дали їй, 

можливо, дотепники з козацької вольниці, що діяла на просторах 

півдня України.  

Назви «Роблена могила» у хуторі Хортиця, «Гостра могила» на 

околиці села Остапівка вказували на їхнє походження та геометричні 

особливості. Частина з них  поховання, а частина  сторожові. 

У Варвинському районі розміщується ряд археологічних 

пам’яток: поселення епохи палеоліту (Журавка), бронзи (Макіївка), 

ранніх слов’ян черняхівської культури ІІ  VI ст. (Журавка), періоду 

Київської Русі. 

Вироби, знайдені на території Варвинського району 
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Вироби з бронзи (ймовірно, черняхівська культура), знайдені на території  

Варвинського району ( 1  пряжка; 2  фрагмент фібули; 3  камінь в оправі; 

 4  фібула(?); 5  фрагмент виробу зі срібла; 6,7,8  фібули; 9  шматок металу 

(заготовка); 10  фрагмент виробу) 

Черняхівська культура  одне з найяскравіших культурно-

історичних утворень першої половини І тис. н. е. на південному сході 

Європи. 

В період свого розквіту, який припадає на III  IV ст., вона 

обіймала більшу частину сучасних українських і молдавських земель 

та суміжні з ними райони Польщі, Румунії, Росії. Поселення, як 

правило, розташовувались на схилах невеликих річок, потічків, 

поблизу джерел питної води. На черняхівських пам’ятках виявлена 

переважна більшість різних сільськогосподарських знарядь другої 

чверті І тис. н. е. 

Прикметними деталями костюма були двочленні бронзові, 

інколи срібні та залізні, так звані арбалетоподібні фібули, що 

поділяються на застібки з підв'язною або суцільною ніжкою. Рідше 

трапляються фібули з довгим приймачем та двопластинчасті. 

Поширені також різні поясні пряжки, інколи пояси прикрашалися 

бронзовими або срібними накладками і наконечниками. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вироби з металу, знайдені на території Варвинського району: 

1  брошка; 2  фрагмент булави; 3  предмет побуту 
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ВАРВА. Замкова гора (вигляд з боку «Зарічки»). 

Акварель із альбому «Варвинщина. Згадка  

про козацьке минуле». Автор А.Г. Громницька 

Подорож в глибінь віків рідного краю. 

Варин-Варва 

 

Задовго до заснування поселення Варин, в давні часи, 

проносилися цими землями на кудлатих конях скіфи; кочували 

готи, переганяючи величезні стада; гуни, немов хмари сарани, 

вдиралися сюди, наводячи такий жах, що місця ці безлюдніли на 

декілька сторіч; топтали цю землю копита численних табунів 

половців і татар. 

«…Половцев побе-

дили, и потом с 

Ростиславом же у 

Варина вежи взяли»,  

так пише Володимир 

Мономах в 1079 р. у 

своєму «Повчанні ді-

тям».  

У ті часи Варва 

була містом-фортецею 

Переяславської землі 

Держави Рюриковичів. 

На високому лівому 

березі річки Удай, на 

горі, що оточена 

з трьох сторін крутими схилами, і стояла фортеця Варин. Історія не 

згадує про час заснування поселення та людей, які його заселяли, – 

відомо лише, що фортеця опинилася в центрі величезної території, 

яка називалась в давнину «Дике Поле» і межувала на півдні з «Диким 

Степом».  

Воїни пересувалися в ті стародавні часи лише відомими 

історичними шляхами, а купці прокладали торгові шляхи по воді. 

На одному з таких напрямків і жили «вариняни», які заснували тут, 

на перехресті наземного шляху воїнів та торгівельно-водного 

шляху купців, на крутому березі судохідного в той час Удаю, 

спочатку поселення, а пізніше – місто-фортецю ВАРИН. В пізніших 

документах це містечко називалось ВАРВА. 

1239 рік – Варва зруйнована під час нашестя татаро-

монгольської орди. З 1240 р. поселення входило до складу Держави 

Джучидів, а з другої половини XIV ст. – держави Гедиминовичів – 
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Великого князівства Литовського. Варва належала спочатку до 

удільного Київського князівства, а після його скасування у 1471 р. – 

до Київського воєводства. 

Впродовж багатьох століть Варвинщина систематично 

спустошувалася та знаходилася під владою різних володарів. 

В результаті історичний розвиток цих земель було відкинуто назад на 

декілька століть. 

1482 рік  кримський хан Менглі-Гирей розгромив та спалив 

Київ. Чорне крило війни і розорення накрило й Варву  «...весь 

польский юго-запад сделался добычею страху». 

Микола Васильович Гоголь дуже точно описав той час: «... в 

тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, ... вся южная 

первобытная Россия, оставленная своими князьями, была 

опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских 

хищников …». 

До кінця XVI ст. варвинські землі мало заселені та більш схожі 

на дике поле та лісові хащі. У 1582 р. король польський Стефан 

Баторій з метою зміцнення польсько-московського порубіжжя віддав 

Варву, відому на той час як державне поселення, князеві Олександру 

Вишневецькому. Проте місто було захоплене військами 

Московського царства, і лише 1609 р. князь Михайло 

Вишневецький, брат князя Олександра Вишневецького, силою зброї 

повернув Варву до володінь князів Вишневецьких. Саме від того 

часу розпочався повноцінний розвиток міста. Тоді ж у Варві було 

зведено новий замок. 

Розміщена при злитті річок Удай, Варвиця і Рудка, Варва на 

початку XVII ст. була заселена «польскими и литовскими людьми». За 

актом 1628 р. Варва називається «новоселым» поселенням, в якому 

було «дымов»  10 і «огородников»  20. 

Після початку Національно-визвольної революції у 1648 р. 

Варва стала головним містом двох Варвинських сотень Прилуцького 

полку Української козацької держави. Під час подальшого 

військового протистояння з Річчю Посполитою Варва залишалася 

в глибокому тилу, і життя в ній було відносно спокійним. По 

Хмельниччині Варва, будучи розташованою недалеко від тогочасного 

українсько-московського рубежа, опинилася на терені безпосередніх 

військових дій між Українською козацькою державою та 

Московським царством. 
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 Акварель із альбому «Варвинщина. 

 Згадка про козацьке минуле».  

Автор А.Г. Громницька 
 

 

 

1658 рік  в 

результаті успішної 

оборони Варви просу-

вання московського 

війська до Києва було 

призупинено. 

Згідно з «Пере-

писними книгами 

1666 р.» у Варві 

налічувалося 77 дво-

рів, в тому числі: 

міщанських дворів  

57, мірошників  10, 

чоботарів  5, куш-

нірів  2, ковалів  3. 

Крім того, поблизу міста на р. Удай стояли п’ять млинів, що 

належали міщанам, і в одному з них було колесо, «что сукна 

валяет». Серед міщан  «войт Петр Семенов и бармистр Еремка 

Рымар». Це свідчить про те, що в ті часи Варва мала міське 

самоврядування. 

Варвинська сотня, про яку йдеться в наведених документах, 

входила до Прилуцького полку. У 1649 р. в ньому було 20 сотень, 

в тому числі і дві Варвинські (5-а і 6-а сотні); в 1713  1741 рр.  

8 сотень (серед них  2-га Журавська і 3-я Варвинська); в 1779 р. – 

10 сотень (2-га, 3-я Варвинські і 4-а Журавська). 

У XVIII  XIX ст. у Варві були розвинуті ткацтво, зброярство; 

поширена торгівля хлібом для навколишніх поселень Лохвицького, 

Прилуцького та Пирятинського повітів. 

Після ліквідації полково-сотенного устрою Варва в 1782 р. 

увійшла до складу Чернігівського намісництва, в 1797 р. – 

Малоросійської губернії, а з 1802 р. – Остапівської, потім 

Озерянської і, нарешті, Гнідинської волості Лохвицького повіту 

Полтавської губернії. 

У 1885 р. в поселенні нараховувалося 470 дворів, 2150 

жителів; існувало 3 церкви, 5 лавок, 26 вітряків, 14 олійниць. 

Щонеділі влаштовувалися торги, тричі на рік відбувалися ярмарки. 

Частими гостями варвинських ярмарок були чумаки, які завозили 

сюди сіль та рибу. 
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Обриси укріплень Варви 

з креслень Гійома Левассера  

де Боплана 
 

 

 

Фрагмент карти України (1650 р.). Автор Гійом Левассер де Боплан 

Про природо-географічне розташування Варви та рівень 

заселеності її околиць у XVII ст. детальне уявлення дають карти 

відомого французького інженера-фортифікатора Гійома Левассера де 

Боплана. На карті 1650 р. добре видно населені пункти: Srebne 

(Срібне), Warwa (Варва), Zorawka (Журавка), Peratin (Пирятин) і 

т.д. Північ на картах де Боплана – в нижній частині. 

Для мешканців Варви звичними є 

знайомі з дитинства слова: «Варин – 

Варва», «Сага», «Руда», «Холодниця», 

«Зарічка», а також «Замкова Гора», 

«Галетина», «Перекопівка» і «Сухий 

яр». Більшість з них зрозумілі і не 

потребують жодних пояснень, 

походження інших підзабуте. 

Сага (запоз. з тюрк., сер. казах. 

«гирло річки, низина»)  низинне, 

осоково-очеретяне болото в заплаві 

р. Удай. З 1984 р. гідрологічний 

заказник – площа 38 га. 

Сага (пізніше хут. Сазький) – 

слобідка в Варвинській сотні Прилуць-
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кого полку. Розміщена на правому березі р. Удай в трьох верстах від 

Варви. Вперше згадується у 1718 р. Заснована полковим хорунжим 

Петром Носенком. У 1737 р. в слобідці  «10 господарств селян і 

1 господарство підсусідків». 

Замкова гора – городище XI – XIII ст., розміщене на високому 

лівому березі р. Удай (сьогодні там учкомбінат  колишній будинок 

пана Горільченка та приватні будинки). На думку вчених, на замковій 

горі знаходилося місто-фортеця Варин. 

Руда – хутір Варвинського району, розміщений на лівому березі 

р. Варва (Рудка), ліва притока р. Удай, бере свій початок біля села 

Кухарка. Вперше згадується у 1781 р. В ті часи хутір належав 

«бунчуковому товаришу Петру Тарнавському і капітану князю 

Володимиру Орбеліану».  

Рудня – одна з форм металургійного виробництва з видобутку 

і переробки болотяних і дернових руд в басейні лівих приток Дніпра. 

Рудні Чернігівщини проіснували більше двох сторіч і зникли на 

початку XIX ст., залишивши згадку про себе в назвах поселень: Руда, 

Рудня та ін. (слово «руда» в українській та білоруській мовах означає 

також грязюку, невисихаюче болото).  
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ВАРВА. Замкова гора. Акварель із альбому  

«Варвинщина. Згадка про козацьке минуле».  

Автор А.Г. Громницька 

 

 

 

ЧАСТИНА ІІ. КОЗАЦЬКА ДОБА 

В першій поло-

вині XVI ст. на 

українських землях 

зароджується нова 

воєнна та земле-

робна верства насе-

лення, заснована на 

основі рівноправ-

ності. Її побут ба-

зується на давніх 

звичаях – звичаях 

початку вічового 

устрою. Мова йде 

про козацтво. Саме 

йому судилося всту-

питися за права на-

роду України, завзято за них боротися і виграти програну раніше 

привілейованим станом країни справу. 

В документах та відомостях, представлених в цьому розділі, 

мова йде про часи, коли після вигнання поляків з України (1648 – 

1650 рр.) вся земля, що знаходилася у володінні панів, стала належати 

українському народу, котрий своєю шаблею скасував права колишніх 

її власників. Кожен міг обробляти землю, де він того хотів. 
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«Реестр Войска Запорожскаго». 1649 р. 

Титульний аркуш 

«Реєстр Війська Запорозького» 

 

Влітку 1842 р. видатний український історик та етнограф, 

уродженець Варви Осип Максимович Бодянський повертався 

з п’ятирічної подорожі східними слов’янськими землями, 

зупинившись на місяць у Варшаві для вивчення місцевих архівів та 

знайомства з польськими письменниками. Там же він відвідав свого 

земляка Андрія Яковича Стороженка (в ті часи  «тайный советник 

и сенатор варшавских департаментов»), генерала українського 

походження, прихильника слов’янської історії і старовини. 

Стороженко ознайомив Бодянського з оригіналом «Реєстру Війська 

Запорозького…», що був 

складений при гетьмані 

Богдані Хмельницькому 

після славетної перемоги 

під Зборовом у серпні 

1649 р.  

Осип Бодянський 

так описує реєстр: «Это 

толстый листовник, 

корешок коего в ладонь, 

переплетен в красно-

ватую кожу с кожаными 

застежками сверху и 

снизу, всего 190 листов 

... Письмо красивое, мел-

кое, но четкое... Чернила 

по большой части светлорыжеватыя, сходныя с чернилами подписи 

Богдана Хмельницкаго ... Как почерк подписи Генеральнаго Писаря 

Войска Запорожскаго, Ивана Виговскаго, так и чернила, указывают 

на то, что все «Реестра» писаны рукой последняго, что подтверждает 

и сокращенная подпись его...». 

У 1875 р. Осип Бодянський на основі оригіналу склав 

і надрукував у друкарні при Московському університеті працю під 

назвою «РЕЕСТРА ВСЕГО ВОЙСКА ЗАПОРОЖСКАГО…» (далі по 

тексту «Реєстр»). Згідно договору з польським королем Яном 

Казимиром гетьману дозволялося мати 40 тисяч козаків. Відповідно 

до «Реєстру» всіх полків було 16, з них 9  на правому березі Дніпра 

і 7  на лівому. Козаків записано у кількості 37745. 
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Осип Бодянський не обмежився простим цитуванням реєстру, 

а написав дуже цікавий вступ (свого роду науковий трактат на тему 

«Реєстрові козаки»), де поіменно перелічив усіх козаків. «Реєстр» дає 

величезні можливості для різного роду досліджень (в тому числі  

історичних, філологічних і етнографічних).  

 

Варвинська сотня (1648  1782 pp.)  

 

Виникла влітку 1648 р., а восени вже 

складалася з двох сотень. За Зборівським 

реєстром у жовтні 1649 р. включена до 

Прилуцького полку у складі двох підрозділів 

по 100 козаків у кожному. В цьому ж полку 

перша сотня перебувала весь час свого 

існування, аж до ліквідації у 1782 р. Друга 

сотня існувала у 1648  1658 pp., 1672  

1676 pp., 1760  1782 pp. Територія ліквідо-

ваної Варвинської сотні увійшла до складу 

Лохвицького повіту Чернігівського наміс-

ництва. Сотенний центр: містечко Варва, нині 

 районний центр Чернігівської області.  

 

І ВАРВИНСЬКА СОТНЯ 

 

Сотники:  

Антоненко Микита (?  1649  ?), Ракович Михайло (?  1672.05  ?), 

Міщенко-Тихонович Іван, Моренець Ярема Савенко (?  1676.02  

1682.05  ?), Ляшко-Тарновський Федір Іванович (? 1689  1694  ?), 

Патока Петро (?  1710  ?), Тарновський Михайло Федорович (1714 

 1729), Михайлович Марко (1723, нак.), Косенко Мойсей (1726, нак.), 

Себастьянович Матвій (1731.1.08  1736), Ладинський П. (1736, 

нак.), Кониський Дмитро Григорович (1736  1757), Тарновський 

Михайло (1744, нак.), Барановський Андрій Іванович (1757.12.07  

1763.2.02), Жила Осип Петрович (1763.22.02  1781.10.08). 

Отамани:  

Мітенко Іван (?  1676.02  ?), Демченко Дацько (?  1682.05  ?), 

Моренець Яків (?  1694  ?), Безчіпчій Семен (?  1725  ?), 

Михайлович Марко (?  1731  ?), Моренець Яків (?  1734  ?), 
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Левон Григорій (1737, нак.), Безчіпчій Григорій (?  1746  1757  ?), 

Тарануха Тиміш, Чепурко Григорій (1761.21.06  1782). 

Писарі:  

Лісовський Федір (?  1708  ?), Тимофійович Іван (? 1731  1746  

ран. 1757), Шемет Василь (1772.16.04  1782). 

Осавули:  

Кропива Іван (?  1734  ?), Нагнойний Григорій (?  1737  1746  ?), 

Чеберчинський Карпо (1767.10.08  1778), Чеберчинський Іван (1778 

 1779  ?). 

Хорунжі:  

Грицько (?  1682.05  ?), Хоменко Влас (?  1725  ?), Нагнойненко 

Іван (?  1731  ?),  

Квас Давид (?  1734  1746  ?), Квас Олексій (1753.27.09  1775), 

Квас Йосип (1775.7.11  1782).  

 

II ВАРВИНСЬКА СОТНЯ 

 

Сотники:  

Андрійович Федько (?  1649  ?), Андрійович Іван (Міщенко) 

(?  1672.05  ?), Тарновський Матвій Андрійович (1731  1735), 

Тарновський Іван Данилович (1760.9.11  1769.19.01), Троцина 

Фаддей Миколайович (1770  1773), Магеровський Яків (1773  

1782). 

Отамани: Лозовий Гапон, Леонів Йосип (1772  1773), Ковган 

Юхим (1773  1781). 

Писарі: Грудницький Захар (1774  1781). 

Осавули: Лозовий Василь (1775.17.11  1781). 

Хорунжі: Лозовий Василь (1774  1775), Яременко Данило (?  

1777  ?), Лісовий Данило (1779  1781). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Фрагмент карти Шуберта, 1861 р. 

Фрагмент карти Шуберта, 1861 р. 

 

 

 

ЧАСТИНА ІІІ. ПАМ’ЯТКИ ВАРВИ 

 

Легенда Варви 

 

1709 рік. Після поразки під Полтавою Карл XІІ із залишками 

розгромленої армії відступає. Російські війська невпинно переслідують 

втікачів. 

Тікаючи від 

переслідування в бік 

Дніпра, король наказав 

відіслати армійську 

казну окружним шля-

хом на північний захід. 

Через декілька 

днів шведський обоз 

дістався до Варви. 

І тут, остерігаючись, 

що обоз наздоженуть 

війська князя Менши-

кова, шведи заховали 

скарбницю на горі біля 

р. Удай. Скарб шукали 

багато разів, але так і 

не знайшли. Такою є 

легенда.  
Незважаючи на суперечливість, вона важлива не тільки як 

історичний факт: в ній дух тих далеких подій, неспокійного минулого, 

що передається від прадідів онукам, і це інша міра цінності, що не йде ні 

в яке порівняння з сухими історичними фактами. 

В основі сюжету легенди  реальні історичні події, учасниками 

яких були жителі Варви. 

 

Чудодійна Перекопівська Ікона Пресвятої Богородиці 

 

В березні 1892 р. «Полтавські єпархіальні відомості» 

надрукували розповідь про ікону, котра знаходилась в церкві Різдва 

Богородиці, що в містечку Варва Лохвицького повіту. Події 

відбувалися в 1709 р., коли війська Карла XІІ відступали після 

поразки під Полтавою. 
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Перекопівська Ікона 

Пресвятої Богородиці 

 

 

 

Церква Різдва  

Пресвятої Богородиці 
 

У розповіді описується дивовижне 

заступництво Богоматері від смертельної 

небезпеки: «Царица Небесная не допус-

тила шведов ограбить и поджечь цер-

ковь, спасла жителей, укрывшихся 

в ней...» 

У 1816 р. завдяки зусиллям свяще-

ника Максима Бодянського (батько 

О.М. Бодянського) всі ці події записано 

олійними фарбами на дубових дверях 

церкви: «Ці двері, збережені з часів 

шведської навали і посічені ними у 1709 

році, в пам’ять захисту православних 

християн чудотворною іконою Пере-

коповською Божою Матір’ю. Старан-

ням священика Максима Бодянського 

1816 грудня 25 дня в день Різдва 

Христового». 

 

Церква Різдва Пресвятої Богородиці 

 

На початку 1992 р. церковна община 

Варви одержала дозвіл на будівництво нової 

церкви Різдва Пресвятої Богородиці в центрі 

селища, поблизу цвинтаря. Кошти збирали 

всією громадою. Іконостас виготовили 

ніжинські майстри. Стіни розписали київські 

художники. Дзвони (8 шт. від 3,5 до 150 кг 

кожен) вилиті київською фірмою 

«Благовість». 

Освятили церкву 13 лютого 1997 р. 

Освячував престол секретар Чернігівської 

єпархії Федір Манзюк, а службу проводив 

єпископ Переяслав-Хмельницький Іоан. На 

святкову літургію зібралося багато 

православного люду. 

15 лютого 1998 р.  день відкриття 

нової церкви Різдва Пресвятої Богородиці.  
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Земська школа у Варві. Середина XX ст. 

Фото з архіву Г. Моренця 

 

 

Прибули священнослужителі церков, що підпорядковані 

Прилуцькому благочинню, а також представники Чернігівської 

єпархії. Правилася святкова літургія із священним ритуалом 

рукоположення за участю вікарного владики, єпископа Іоанна. Лунав 

спів церковного хору.  

Під час богослужіння та святкового мітингу високими 

нагородами було відзначено внесок у добру справу будівництва 

храму Божого та заслуги перед церквою ряду осіб. Висловлювалися 

щирі слова вдячності будівельникам і, звичайно, настоятелю церкви 

та прихожанам, усім, хто повсякчас опікувався будівництвом. 

   

Земська школа у Варві 

 

Архітектор Опа-

нас Георгійович Слас-

тьон (1855  1933 рр.) 

– видатний українсь-

кий етнограф, маляр, 

графік, мистецтво-

знавець, педагог та 

культурний діяч. 

В основі будівлі 

 дерев’яний зруб, 

який обмостили цег-

лою. Завдяки цьому 

приміщення школи 

тепле та має приваб-

ливий вигляд. Не-

зважаючи на доволі невеликі розміри, школа дуже функціональна: 

навчальна зона, що вміщує вхідний тамбур, роздягальню, рекреацію, 

навчальні класи та учительську; квартири для вчителів з передпокоєм 

та кухнею. Стіни між класами відкриваються таким чином, що можна 

об’єднати їх в один великий зал для проведення всіляких заходів. 

Поруч зі школою, як правило, будували окрему будівлю для 

бібліотеки та сторожа. 
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Портрет Родіона 

Лукомського. Папір, олівець. 

Справа внизу олівцем дата 

і підпис автора: 

«1843, Т. Шевченко» 

Герб Лукомських 

ЧАСТИНА ІV. ВАРВИНСЬКА КОЗАЦЬКА СТАРШИНА 

 

Лукомські 

 

Засновник роду – Іван Лукомський, 

козак родом з м. Лукомля. Герб роду 

Лукомських внесений до 9 частини 

загального гербівника дворянських родів 

Російської імперії (ст. 38). В родовідному 

розписі згадується вісім поколінь 

Лукомських (біля 70-ти чоловік). Існують й 

інші роди Лукомських. Даний матеріал про 

представників роду Лукомських, які жили 

в с. Журавці.  

Іван Степанович, народився приблизно у 1771 р., підпоручик, 

дворянський засідатель Прилуцького нижнього земського суду 

(1798 р.). Поміщик Журавки Пирятинського повіту (1808 р.); 

згадується у 1841 р. Дружина – Єфросинія. 

Родіон Іванович, народився 6 квітня 1801 р. в с. Красляни, 

хрещений батько – підполковник Іосиф Максимович. З 1816 до 1824 р. 

перебував на військовій службі (7 травня 

1816 р. – підпрапорщик Каливановського 

піхотного полку; з 18 серпня 1816 р. – 

портупей-прапорщик; з 11 березня 1820 р. – 

підпоручик; з 1 жовтня 1821 р.  обер-

вагенмейстер при 17-ій піхотній дивізії; 

з 8 квітня 1823 р. – поручик). 2 березня 

1824 р. вийшов у відставку. З 16 жовтня 

1832 р. – Пирятинський межовий суддя. 

13 травня 1836 р. звільнений. Жив у Журавці 

(1842 р.); поміщик, за ним налічувалося 50 

душ в Прилуцькому повіті. Родіон Іванович 

був типовим хлібосолом-поміщиком того 

часу. Тримав гарне полювання та відкритий 

стіл. Дружина – Дарія Федорівна.  

Дарія Федорівна (в дівоцтві Граф; за споминами 

О.С. Лукомського – двоюрідна сестра міністра фінансів М.Х. Бунге). 

Будучи високоосвіченою жінкою, вона переймалася освітою своїх 

трьох синів Миколи, Федора і Сергія. Викладала їм не тільки 
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загальноосвітні предмети (лише для уроків Закону Божого 

запрошувався місцевий священик), а й латинську, грецьку та інші 

іноземні мови. 

Всі діти народилися в Журавці: Микола – 7 травня 1829 р., 

Федір – 5 грудня 1836 р., Сергій – 9 січня 1840 р. 

Єлісей Іванович, народився 15 червня 1804 р. в с. Красляни, 

хрещений батько  капітан Іван Сомов. Служив з 4 лютого 1821 р. 

в 32 єгерському полку; 1 вересня 1821 р. переведений 

в Каливановський полк для спільної служби з братом; з 3 грудня 

1823 р. – прапорщик; з 3 грудня 1821 р. – батальйонний ад’ютант; 

з 13 червня 1826 р. – підпоручик. 14 лютого 1834 р. – поручик 

у відставці. Перебував у походах 1828 – 1829 рр. при Ісакчі, Журжі. 

Становий пристав 3-го Пирятинського повіту (1840 р.). Жив у 

Журавці (1842 р.).  

Іван Іванович, народився 2 квітня 1808 р. у Журавці. Служив з 

1827 р. канцеляристом з письмових справ Роменського повітового 

маршала; з 13 травня 1830 р. переведений на ту ж посаду в Прилуцький 

повіт; з 14 жовтня 1832 р. – у справах Пирятинського межового суду; 

з 13 грудня 1834 р. – колезький реєстратор. 8 квітня 1839 р. звільнений. 

Дружина – Анастасія Іванівна, народилася в 1802 р. 

 

Відомі представники роду Лукомських: 

 

Лукомський Олександр Сергійович – російський генерал, 

учасник Першої світової війни.  

Лукомський Владислав Крескентійович – відомий російський 

історик, геральдист і генеалог.  

Лукомський Георгій Крескентійович – російський історик, 

мистецтвознавець, художник. 

Лукомський Люціан Юліанович – російський генерал, 

учасник Кавказької війни. 

Лукомський Степан Васильович – український дворянський 

історик. 
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Малама 

 

Старовинний дворянський рід, визнаний 

у дворянстві та внесений до VI-ї частини 

родовідної книги Катеринославської губернії. 

За сімейними переказами рід Малама 

грецького походження. Найближчі предки 

переселилися в Трансильванію і Валахію 

після падіння Константинополя в 1453 р. 

Звідти їх частина переїхала до Росії. 

З представників роду в Трансильванії відомі 

два брати Георгій і Стефан Малом. Імовірно, 

що рід Малама походить від Стефана. 

Олександр Лазаревський у примітці до родовідного розпису роду 

Малама пише: «…происходит, по видимому, из Трансильвании; в 

1658 г. два брата Георгий и Стефан Малом (Malom) из «Egerbegy» 

были возведены в дворянское достоинство князем Георгием II 

Ракочи». Перший зі згаданих в «Малороссийском родословнике» 

В.Л. Модзалевського Дмитрій жив у XVII ст. 

Засновник роду Андріяш Дмитрович Малама близько 1706 р. 

виїхав з м. Дубосари (Валахія) до Гетьманщини, вступив на службу 

полковником в охочекомонний полк. Згідно з універсалом гетьмана 

Івана Скоропадського від 10 січня 1718 р. володів селом Дащенки з 

посполитими людьми, успадкованим його нащадками, котрі 

знаходились на військовій та цивільній службі Російської імперії. 

Дружина Ірина, скоріш за все, – дочка полковника Молдавського 

гусарського полку Варлама Тихоновича Булацеля.  

Всі діти Андріяша Малами народилися в с. Дащенки. Сини 

служили бунчуковими товаришами у Війську Запорозькому, записані 

в Пирятинській сотні Лубенського полку. Михайло і Петро 

перебували на службі позмінно, жили в Дащенках, де і померли.  

Михайло (народився біля 1703  1706 рр.; помер у 1757 р. між 

24 вересня і 18 жовтня) брав участь у війні проти Туреччини 

(1739 р.). Дружина Михайла Андріяшевича, Уляна Степанівна 

Савицька, – донька Лубенського полкового писаря народилася десь 

у 1720  1722 р., вийшла заміж у 1742 р., померла близько 1797 р. 

Петро (народився десь у 1717  1729 рр., помер близько 

1764 р.). У документах історичного музею в Харкові про Петра 

Андріяшевича Маламу сказано, що згідно з указом Генеральної 

Герб роду Малама 
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Яків Дмитрович 

Малама 
 
 

військової канцелярії від 13 (25) липня 1751 р. «велено ему, вместе 

с другими бунчуковыми товарищами, быть при чтении грамоты на 

гетманство Кирилла Григорьевича Разумовского и выносе гетманских 

клейнодов в церковь в добром убранстве, на конях верхами, а ехать 

им рядом с парадной лошадью его ясновельможности с серебряными 

литаврами». Дружина – Ганна Семенівна (Белянська?). 

Іван (народився у 1721 р.) служив в Угорському гусарському 

полку, яким пізніше командував. Брав участь у Семилітній війні в 

чині полковника, вбитий в одному з боїв (1760 р.). Дружина Іоганна-

Маргарита – донька Отто-Христофора фон-Мейера. Нащадки Івана 

Андріашевича переселилися в Ліфляндію, де володіли маєтками 

Лізон, Друвен, Штопіусгоф і Куртенгоф. Брати Олександр Іванович 

(1749 – 1813 рр.) та Іван Іванович (1760 – 1811 рр.), зведений у 

1787 р. в баронську гідність Святої Римської імперії австрійським 

Імператором Іосифом II. Цей титул визнавався і в Росії. Ця лінія 

перервалася зі смертю барона Матвія Олександровича в 1833 р. 

Крім того, в Дащенках в різний час жили наступні представники 

роду Малама: Василь Михайлович (народився біля 1743, помер 

після 1801 р.) з дружиною Анастасією Дмитрівною (донька 

варвинського сотника Кониського); Мойсей Михайлович (народився 

десь у 1744 – 1745 рр.) з дружиною Ганною Тихонівною; Ілля 

Михайлович (народився близько 1748, помер до 1798 р.); Захарій 

Михайлович (народився біля 1750 – 1751 рр.) з дружиною Софією 

Дмитрівною Шляхтовою та Анастасія Михайлівна Малама.  

 

Найбільш відомі представники роду Малама: 

 

Аристарх Ілліч (1793 – ?) розпочинав 

службу юнкером Чернігівського драгунського 

полку, потім штабс-ротмістр Астраханського 

кирасирського полку; учасник багатьох 

походів.  

Степан Захарович (1797 – після 1845 р.) 

– полковник, керуючий IV округом Корпусу 

інженерів військових поселень. 

Яків Дмитрович (4 листопада 1841 – 

24 грудня 1912 р.), із полтавських дворян. 

Закінчив Полтавський кадетський корпус 

і Константинівське військове училище, вступив 
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до Лубенського гусарського полку. Закінчив Миколаївську Академію 

Генерального Штабу. Воював на Кавказі. У 1881 – 1885 рр. 

командував Нижегородським драгунським полком, у 1891 – 1892 рр. 

– начальник штабу Київського військового округу. У 1892 – 1905 рр. 

був наказним отаманом Кубанського козацького війська, з 1904 – 

1905 рр. – помічник Головнокеруючого цивільною частиною на 

Кавказі і Командуючого Кавказькими військами. У 1905 – 1907 рр. – 

помічник намісника Його Імператорської Величності на Кавказі. 

Помер у званні члена військової ради (призначений в 1906 р.). 

Володимир Володимирович Малама (1872 – 1935 рр., в Ніцці) 

– камер-юнкер двору Його Імператорської Величності Миколи II, 

Катеринославський повітовий предводитель дворянства, автор праці 

«Род Малама» (Катеринослав, 1912 р.). 

Борис Захарович Малама (1878 – ?) – почесний лейб-медик 

двору Великого Князя Миколи Миколайовича. 

 

Стороженки 

 

Дворянський рід, що походить від 

Івана Стороженка; внесений до родовідної 

книги Катеринославської, Курської, Пол-

тавської та Чернігівської губерній.  

Іван Стороженко наприкінці 1660-х рр. 

переселився з Правобережної України у 

с. Ржавці Прилуцького полку. Тут він почав 

скуповувати землю, розбагатів, а в 1687 р. 

йому вдалося отримати посаду ічнянського 

сотника. У тому ж році скинутого гетьмана 

Івана Самойловича замінює Іван Мазепа, 

який поставив Івана Стороженка 

прилуцьким полковником після вбитого Лазаря Горленка. Річ у тім, 

що позбавлення Самойловича влади викликало хвилювання та бунти 

у полках Гетьманщини. В Прилуцькому полку козаки побили 

багатьох знатних людей «а Лазаря Горленка да того ж полка 

судью, бив, вкинули в горячую печь и засыпали землею живых 

…». Відвага у козаків поєднувалася з безпечністю і розгулом, ратні 

подвиги – з жорстокістю. «Дыбом воздвигнулся бы ныне волос от 

тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые 

пронесли везде запорожцы», – писав про козаків Микола Васильович 

Герб роду Стороженків 
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Іван Стороженко 

 

 

 

 

Григорій Стороженко 

Гоголь. Про діяльність Івана Стороженка на 

посаді полковника відомо мало. Очолював 

Прилуцький полк до своєї смерті – 

15 лютого 1692 р. Несподіване просування 

по службі Івана Стороженка можна 

пояснити знатним походженням дружини 

Марії (за сімейним переказом Марія – 

донька Богдана Хмельницького. Однак, 

документів, що підтверджують ці відомості, 

немає. Історики вважають, що Марія 

Стороженко дійсно походила з родини 

Хмельницьких, але була його пасербицею). 

Важливу роль у призначенні Івана 

Стороженка відіграло і його багатство. За 

визначенням того часу, Іван Стороженко – «скопидом», це 

старовинне слово дуже точно вказує на характер людини, одержимої 

ощадливістю, накопиченням, іноді до скупості. Такий склад 

характеру точно описаний в «Нарисах бурси» Н.Г. Пом’яловського: 

«Это был человек честный, добрый, обладавший громадною 

физическою силою, но, как все силачи, 

спокойный и сосредоточенный; но главное – 

он был замечательный скопидом и хозяин». 

Зі списків старшини Ічнянської сотні видно, 

що майже півстоліття нею керував рід 

Стороженків: Андрій Іванович став 

сотником ще за Дмитра Горленка в 1691 р. 

і обіймав цю посаду до своєї смерті 

(1715 р.); наступним сотником став його син 

Григорій Андрійович (1715 – 1737 рр.).  

Син Андрія і Анастасії Стороженків – 

Олександр, військовий канцелярист і 

військовий товариш (1765) був одружений 

на дочці бунчукового товариша Теклі 

Іванівні Себастіанович, яка володіла с. Брагинці (пізніше передане 

синові Якову Стороженку) і х. Мармизівка (х. Мармизівка пізніше 

перейшов до її чоловіка в 2-му шлюбі Володимира Орбеліані).  
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Андрій Стороженко 

 

 

 

 

Олексій Стороженко 

 

 

 

 

Найбільш відомі представники роду Стороженків: 

 

Андрій Якович Стороженко  
таємний радник, сенатор, головний 

директор комісії внутрішніх і духовних 

справ Царства Польського; народився 

8 березня 1791, помер 4 липня 1858 р., 

прослуживши 46 років на різноманітних 

посадах у військовому і цивільному 

відомствах. Син від першого шлюбу  

Володимир Андрійович (08.03.1791  

04.07.1857). Другий син Ілля Якович 

(1795 р.н.) – майор, жив у с. Мармизівці 

Лохвицького повіту; Олександр Якович (народився у 1799 р.) – 

поручик у відставці (1823), мешкав у с. Брагинці Лохвицького повіту. 

Олекса (Олексій) Петрович Стороженко (24.11.1806 – 

18.11.1874) народився в с. Лисогори Борзнянського повіту (нині –

Ічнянський район) Чернігівської губернії; грав на віолончелі, писав 

картини, ліпив скульптури, складав вірші та прозу. За свої роботи 

отримав медаль від Академії мистецтв і титул художника.  

Стороженко Микола Ілліч 
(10/22.05.1836 – 12/25.01.1906) – талано-

витий вчений, літературознавець, шекспіро-

знавець. Народився 10 травня 1836 р. в 

с. Ржавець. У 1860 р., після закінчення 

імператорського Московського універси-

тету, – вчитель російської словесності, 

магістр історії загальної літератури (тема 

захисту  «Попередники Шекспіра. Епізод 

з історії англійської драми в епоху 

Єлизавети»).  

Микола Ілліч – перший професійний 

шекспірознавець в Росії. Праці Миколи Ілліча досі читають 

і перечитують як на батьківщині, так і на Заході. 

Про маєток і смерть Миколи Ілліча у Модзалевського сказано: 

«… за ним Лохвицкаго у. при д. Мормизовке около 1000 дес. земли; 

† 12 января 1906 г. в Москве». Дружина (з 1879 р.) Ольга Іванівна 

Полєтаєва, померла 1 лютого 1896 р. 
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Микола Стороженко 
 

 

Але не тільки втрата дружини, але й 

смерть дітей також підірвали здоров'я 

Миколи Ілліча. Троє з п’яти дітей Миколи 

та Ольги Стороженків померли «в молодых 

летах». Саме з цим, думаю, пов'язане і 

відкриття в Мармизівці амбулаторії; 

можливо, ці сімейні трагедії вплинули на 

вибір професій наступних поколінь 

Стороженків: Георгій Олександрович, 

1875 р. народження, – лікар, його доньки 

Ганна і Вікторія – сестри милосердя. 

Андрій Володимирович Стороженко 
(13.08.1857 – після 1918 р.) – історик, 

публіцист, славіст і археограф. Спільно зі своїм братом Миколою 

Андрій Стороженко брав участь у складанні В. Модзалевським 

унікального, з розкішною поліграфією, фамільного архіву 

«Стороженки», до якого увійшли документи кількох українських 

старшинських родів. Також брати Стороженки профінансували 

видання «Малороссийского родословника» В. Модзалевського 

і археографічного збірника «Нарис Переяславської давнини...». Після 

революції 1917 р. Андрій Володимирович Стороженко емігрував, 

подальша його доля невідома. 

 

 

Тарновські 

 

Належали до українського козацького старшинського роду, який 

мав володіння в Київській, Чернігівській та Полтавській губерніях. 

Представники цього роду – Григорій Степанович, Василь Васильович 

(старший) та Василь Васильович (молодший) – були громадськими та 

культурними діячами, меценатами.  

На кошти родини Тарновських спорудили пам’ятник Богдану 

Хмельницькому в Києві, Іванові Котляревському в Полтаві, 

впорядкована могила Тараса Шевченка в Каневі; подарували 

чернігівському земству унікальне зібрання української старовини, на 

основі якого у 1902 р. в Чернігові було відкрито музей українських 

старожитностей.  
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Маєток Тарновських в селі Антонівка, 1880 р. 

Фото з архіву Прилуцького краєзнавчого музею 
 

 

За їх життя Кача-

нівка була відомим 

культурним центром. Її 

відвідували, в ній жили 

і творили поети і 

прозаїки, художники і 

композитори, артисти, 

вчені та державні діячі. 

Серед них – Микола 

Гоголь, Тарас Шев-

ченко, Пантелеймон 

Куліш, Микола Косто-

маров, Михайло Глін-

ка, Ілля Рєпін, Михайло 

Максимович та багато 

інших. 

Нащадки Тарновських, доводячи в кінці XVIII ст. дворянство, 

стверджували, що їх предком був відомий великий гетьман 

литовський Ян Тарновський, але ніяких документів на підтвердження 

не подали. Впевнено можна сказати тільки те, що рід Тарновських 

походить з правого берега Дніпра, на що вказує початкове родове 

прізвисько ляшек (Ляшко), тобто ляхів, поляків. 

Перший зі згаданих у розписі – Іван Йосипович Ляшек 

(Ляшко). У 1685 р. він отримав універсал від прилуцького 

полковника Лазаря Горленка, що дозволяв йому володіти 

«сеножатью панскою (т.е. оставшейся после поляков) 

окопанною, прозываемою Жидовскою, под с. Гнединцами, имел 

млин на р. Удай на гребле Варвинской». 

У Івана Йосиповича було два сини: Федір і Василь. Василь 

помер, рано залишивши сина Степана та вдову, яка вийшла заміж за 

батуринського сотника Дмитра Нестеренка. 

Степан Васильович Тарновський – значковий, а згодом 

бунчуковий військовий товариш, отримав універсал на села 

Манжосівка і Білоцерківку, пізніше придбав у Полуботків (Якова та 

Андрія) слободу Деревини. Брат його Федір (перший став 

іменуватися Тарновським), варвинський сотник (1689  1693 рр.). 

У 1691 р. отримав гетьмана від Івана Мазепи універсал «на 

батьківський млин на р. Удай і всі доходи з нього». Син Федора 

Івановича – Михайло, варвинський сотник (1714  1729 рр.). 
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Василь Тарновський (молодший) 

 

 

 

 

Василь Тарновський (старший) 

 

 

 

 

У 1709 р. отримав універсал від 

прилуцького полковника Івана Носа 

на с. Гнідинці, а з 1714 р. і на млин 

під Варвою. Крім вище згаданих, 

у Варві жив (1745 р.) син Михайла – 

Данило Михайлович (був у походах 

1731, 1736 і 1736 рр.), в 1736 р. 

взятий в полон татарами під 

фортецею Бузова.  

Син Данила Михайловича  Іван 

був варвинським сотником у 1760 р., 

відзначився в Турецькій війні, з 1772 

до 1776 р. – гадяцький полковник. 

Овксентій Тарновський – син 

лохвицького поміщика. Народився 

15 лютого 1824 р. в с. Калинівці 

Лохвицького повіту Полтавської 

губернії. Залишив розповіді-вірші, які справедливо можна назвати 

енциклопедією життя української глибинки середини XIX ст. 

Після входження до середовища козацької старшини нащадки 

Тарновських з покоління в покоління багатіли і обростали все новими 

селами і хуторами Лівобережної 

України, але найбільш значним 

з них стала Качанівка Полтавської 

губернії. Першим Качанівку 

отримав у спадок від матері (по 

духівниці вітчима – дійсного 

статського радника Григорія 

Почеки) Григорій Тарновський. 

Григорій (Єгор) Степанович 

Тарновський (1784 – 1853 рр.) – 

відомий був під ім’ям Почеки-

Тарновського. Понад 70 років 

Тарновські володіли цим маєтком, 

примножуючи його багатство 

і свою славу. Пізніше Качанівка 

дісталася його племіннику Василю 

Тарновському-старшому. 
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На фото  Василь Тарновський  

в старості 

Василь Васильович (1837  

1899 рр.) народився в с. Антонівка 

Пирятинського повіту. Закінчив 

пансіонат Енесса в Москві; потім 

вступив до Київського університету 

на юридичний факультет, але не 

закінчив його (пішов з 4-го курсу). 

Після звільнення селян був першим 

мировим посередником у Качанівці, 

де разом з батьком відкривали та 

утримували школи, викладали в 

них. Василь Васильович – збирач 

колекції української старовини, яку 

він пожертвував земству Черні-

гівської губернії. 

У передмові до першого 

випуску видання «Исторические 

деятели Юго-Западной России в 

биографиях и портретах» (упоряд-

ники – професори Київського Імператорського університету 

св. Володимира В.Б. Антонович і В.А. Бец), складеного за колекцією 

В.В. Тарновського, Володимир Бец пише: «Нужна была особенная 

любовь, доходящая до страсти, чтобы извлечь даже из хуторных 

захолустьев и монастырских стен какой-нибудь фамильный портрет, 

старинный манускрипт, редкую старинную вещицу местной работы 

или принадлежавшую лицу, игравшему какую-нибудь роль в истории 

края». 

Якубовичі 

Старовинний дворянський рід. Вписаний губернським 

дворянським зібранням в VI частину дворянської родовідної книги 

Воронезької губернії Російської імперії. Затверджений Герольдією 

Урядового Сенату в стародавньому (стовповому) дворянстві. 

Родоначальник – Федір Якубович, який у 1654 р. нагороджений 

населеними маєтками та поставлений гетьманом Війська 

Запорозького Богданом Хмельницьким полковником Чигиринського 

полку. У «Малороссийском родословнике» В.Л. Модзалевського 

згадується понад вісімдесят представників роду Якубовичів. Серед 

них: 
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Дем’ян Федорович, сотник Журавський (1711  1713 рр.), 

отримав від прилуцького полковника села Кулішівка і Макіївка, 

володіння якими підтверджено універсалом гетьмана Скоропадського 

від 6 червня 1712 р. Універсалом від 23 травня 1713 р. визнано 

володіння дворами і млином під Переволочною на р. Удай. Дем’ян 

Якубович помер 9 травня 1724 р. Дружина – Параска Марківна 

Маркевич (народилася до 1712 р., донька Марка Аврамовича). 

Яків Дем’янович, бунчуковий товариш – був у Низовому 

Корпусі, в Польському, Кримському, Дніпропетровському та 

Хотинському походах. Генеральний осавул (1730 – 1752 рр.); в 

1735 р. їздив у складі посольства до Польщі. 2 травня 1752 р. отримав 

універсал гетьмана на 44 двори в Олексинцях (Срібнянська сотня) 

Прилуцького полку, Яцинах (Пирятинська сотня) і Скибинці 

(Чорнухинська сотня) Лубенського полку. Помер у 1757 р. 

Крім сім’ї Дем’яна Федоровича, в Журавці (у той час вимовляли 

«Жоравка») з початку XVIII ст. народилися і жили: Олександр (2-й) 

Якович (народився в 1745 р.) і його дружина Ірина – в дівоцтві 

Гамалія, донька дворянина; Микола Григорович (народився після 

1788, помер до 1843 р.), дружина Тетяна; Антон Антонович 

(народився 9 серпня 1810 р.); Іван Іванович (народився 18 липня 

1853 р.); Василь Іванович (народився 26 грудня 1854 р.); Євген 

Іванович (народився 21 січня 1857 р.) і його дружина Мотрона 

Іванівна, яка теж народилася в Журавці (3 листопада 1851 р.).  

 

Найбільш яскраві представники роду Якубовичів: 

 

Останній прилуцький полковник, генерал-майор Олександр (1-й) 

Якубович (1739 – 1810 рр.) – старший син генерального осавула Якова 

Дем’яновича. Олександр Якович брав участь у баталіях під 

Бендерами, Дубасовим, Сілістрією, а в 1772 р. в його команді 

перебував особливий човновий загін із запорожців. У 1765 –

1769 рр. Якубович брав участь у роботах з проведення 

«Генерального опису Малоросії» (опис Переяславського полку). 

Граф Румянцев звернув увагу на Якубовича, і в 1773 р. він, «от 

армии полковником», призначений прилуцьким полковником. 

У 1774 – 1781 рр. полковник Якубович на чолі особливого 

тисячного малоросійського війська, відправленого в Казанську 

і Оренбурзьку губернії, брав участь у придушенні Пугачовського 

бунту. 
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Олександр Якубович 

Петро Якубович 

 

 

 

Олександр Іванович Якубович 

(1796/1797 – 3.09.1845) – дворянин, офіцер, 

демонічний бретер (дуелянт) і романтичний 

герой юного Пушкіна. Відзначився у війнах 

на Кавказі та Кубані, насамперед своїми 

відчайдушними набігами проти горців. 

У 1824 р. отримав звання капітана, потім – 

майора. Учасник повстання декабристів на 

Сенатській площі у Петербурзі у грудні 

1825 р. Декабрист Вільгельм Кюхельбекер 

говорить про Олександра Якубовича: «Он 

был из первых в стае той орлиной, которой 

ведь и я принадлежал...» 

Петро Пилипович Якубович (3.11.1860 

– 17.03.1911) – революціонер-народник, поет, 

прозаїк і перекладач. Одинадцять років провів 

у в'язницях і на каторзі. Вихований на 

сімейних легендах про декабристів, юний 

Петро не знав, що йому судилося носити такі ж 

кайдани, як його предку Олександру 

Якубовичу. «У світі знедолених» – кращий 

прозовий твір письменника – книга незви-

чайної долі, задумана і написана на каторзі й 

присвячена життю кримінальних та полі-

тичних в'язнів. Перший том був написаний в 

Акатуї влітку 1893 р., в рідкісні вільні години, 

олівцем на аркушах махоркового паперу. 

Михайло Петрович Якубович – меншовик, російський 

та радянський політичний діяч. Нащадок О. Якубовича, племінник 

поета і революціонера П. Якубовича. Понад двадцять років провів у 

радянських концтаборах (вперше заарештований у 1930 р. за 

сфабрикованою справою «Союзне бюро ЦК меншовиків»), 

звільнений у 1953 р. Проживав у Тихоновському інвалідному 

будинку під м. Карагандою (Республіка Казахстан), де до 1955 р. 

перебував на становищі засланця. У цій обителі він прожив 26 років, 

весь заглиблений в літературну творчість. Виїжджав іноді до 

Москви, щоб якось влаштувати рукописи. 
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Михайло Якубович 

Гнат Галаган 

 

 

 

А. Мікоян подзвонив Д. Кунаєву з про-

ханням подбати про постояльця будинку 

інвалідів. Ймовірно, зробив він це, пам’ятаючи 

свою провину в справі звинувачення 

Якубовича. На почачтку 1930-х рр. народний 

комісар торгівлі та постачання СРСР Анастас 

Мікоян викликав до себе Михайла Якубовича, 

який тоді очолював управління промислових 

товарів в Наркоматі внутрішньої та зовнішньої 

торгівлі СРСР. Посилаючись на усне 

розпорядження Сталіна, він наказав збільшити 

постачання одних міст СРСР за рахунок 

інших, за що потім Якубовича звинуватили у 

шкідництві.  

Олександр Солженіцин в «Архіпелазі 

ГУЛАГ» пише: «За М.П. Якубовичем остается судимость, но в 

утеху назначена персональная пенсия за революционную 

деятельность! Каких только уродств у нас не бывает». Михайло 

Якубович помер 15 жовтня 1980 р., похований на Тихоновському 

цвинтарі в Пришахтинську (зараз – один з районів м. Караганди). 

Могила Якубовича вже давно закинута, але на ній ще видно висічені на 

камені слова: 

«Михаил Петрович Якубович. 1891  1980. 

Небрежен вечный ветер книги жизни. 
Мог и не той страницей повернуть...» 

 

Галагани 

 

Давній козацький рід, нащадки якого – 

дворяни Полтавщини та Чернігівщини були  

відомими та різнобічно освіченими людьми. 

Впродовж декількох століть вони обіймали 

відповідальні державні посади. Отримавши за 

багаторічну службу чимало маєтків у 

Полтавській губернії, тут же і жили сім’ями: 

спочатку в Прилуках, пізніше – в Сокиринцях та  

Дігтярях; мали маєтки в Києві і Петербурзі, 

часто виїздили за кордон – до Німеччини, Італії 

та Франції.  
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Григорій Галаган 
 

О. Лазаревський, описуючи рід Галаганів, пояснював його 

походження наступним чином: «…У казака Ивана Галагана было два 

сына: Игнат и Семен; семья была бедная, оба эти брата были 

неграмотны. Старший Игнат, желая выбиться в люди, пошел на 

Запорожье; в 1706 году он уже был полковником и начальствовал 

запорожским отрядом, который был выслан из Сечи на помощь 

Петру В. против шведов». 

Гнат Іванович Галаган брав участь у Північній війні, воював 

разом з російською армією проти шведів. Пізніше служив у гетьмана 

Івана Мазепи і разом з ним перейшов на бік Карла XІІ, однак невдовзі 

залишив Мазепу і Петром І був пробачений. У 1709 р. брав участь у 

розгромі Запорозької Січі. Учасник Дербентського (у 1722 р.) 

і Польського (в 1733 р.) походів російської 

армії. У 1739 р. вийшов у відставку. За свою 

службу наділений Петром І значними 

земельними володіннями на Лівобережній 

Україні.  

Єдиному сину Гната Івановича і Олени 

Антонівни – Григорію судилося стати 

продовжувачем роду. 

Як і батько, Григорій Ігнатович 

зробив блискучу кар’єру. В 23 роки він став 

полковником, в 26 – був запрошений на 

коронацію Єлизавети Петрівни в Москві 

(пізніше Григорій Галаган зустрічався 

з імператрицею під час її подорожі до Києва 

– зустрічав її зі своїм полком біля стін Батурина). У 1760 р. Григорій 

Ігнатович з тисячею козаків брав участь у Пруському поході. 
Г. Галаган відповідно до універсалу гетьмана К. Разумовського 

(1752 р.) отримав містечко Варву та ряд сіл (Дігтярі, Озеряни та ін.) 

У шлюбі з Уляною Михайлівною Дуніною-Борковською у них 

народилися дві доньки та єдиний спадкоємець – син Іван. 

Іван Григорович Галаган одружився з племінницею Кирила 

Розумовського – Катериною Дараган. Невдовзі хворобливий і дещо 

пасивний Іван відійшов від справ. Усім займалася Катерина 

Юхимівна. Помер Іван Григорович Галаган у 1797 р. в с. Сокиринцях, 

залишивши в спадок єдиному сину Григорію 6000 душ і величезне 

господарство. 
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Григорій Галаган 
 

 

Григорій Іванович Галаган – гідний продовжувач роду. 

Отримавши освіту в Лейпцизі, служив на різних посадах. Одружений 

на представниці благородного і відомого роду Милорадовичів – Ірині 

Антонівні. У них було двоє синів – Петро і Павло та донька Параска. 

Шлюб Петра Григоровича Галагана і Софії Олександрівни 

був бездітним. А ось у Павла Григоровича Галагана і Катерини 

Василівни було двоє дітей – син Григорій і дочка Марія. 

А тепер коротко про прокляття роду Галаганів. 

Як зазначалося вище, у травні 1709 р. прилуцький полковник 

Гнат Іванович Галаган разом з російським військом взяв в облогу 

Чортомлицьку Січ. Галаган умовив запорожців здатися, обіцяючи 

всім помилування. Оточені з усіх сторін вони вирішили не проливати 

християнської крові і склали зброю. Але то була зрада. Російські 

війська разом з загоном Гната Галагана вчинили жорстоку розправу 

над козаками. 

Таємний орден січовиків (як говорить легенда) виніс роду 

Галаганів вирок-прокляття. 

Григорій Павлович Галаган – його 

ім’ям названий один з льодовиків в Середній 

Азії. Член Державної ради департаменту 

законів Російської імперії, таємний радник, 

суспільний і політичний діяч, меценат 

і колекціонер; нагороджений орденом Білого 

орла і Володимира ІІ ступеня. 

Григорій Павлович приятелював 

з М. Гоголем, В. Лисенком, П. Кулішем, 

Г. Максимовичем, В. Тарновським, Т. Шев-

ченком. У своєму родовому маєтку в Соки-

ринцях створив центр кооперативного руху. 

Заслуги його перед державою та людьми можна довго перелічувати, 

та всі вони виявилися марними. Рід, до якого він належав, був 

проклятий до сьомого коліна. 

Навесні 1869 р. син Григорія Галагана Павло несподівано 

захворів та помер в Сокиринцях, де його і поховали. «Удрученный 

горем, в ночь смерти своего сына, сидя у постели усопшего, 

отыскивая выход из ужасного положения отцовского сиротства, 

Григорий Павлович решил, что сын его должен продолжать жить…». 

У 1871 р., в пам’ять про сина, в Києві ним була відкрита колегія 

Павла Галагана (близько 50 років колегія існувала виключно на 
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кошти Галаганів). У 1876 р. Григорій Павлович віддав садибу 

в с. Дігтярі для заснування ремісничого училища (існує і зараз). Крім 

того, як земський суспільний діяч і людина, яка володіла значними 

матеріальними засобами, Григорій Павлович Галаган багато зробив 

для покращення життя селян. Також ним написані «Сборник 

этнографических материалов, касающихся Малороссии», «Подробное 

описание малорусской драмы в том виде, как она сохранилась в селе 

Сокиринцах». 

Зі смертю Павла Григоровича (1888 р.) рід Галаганів 

обірвався. Чи був це просто результат хвороби (Павло помер в 16-

річному віці від тифу), чи це – прокляття січовиків? І чи існував 

насправді той містичний орден? Історія найчастіше не дає нам 

однозначних відповідей. 

Після цього всі маєтності Галаганів перейшли до нащадків по 

жіночій лінії – до доньки Г.П. Галагана Марії Павлівни (по чоловікові 

– Комаровської). Її донька Катерина Павлівна Комаровська (онука 

Г.П. Галагана) вийшла заміж за генерал-лейтенанта графа Костянтина 

Миколайовича Ламсдорфа. Відповідно до царського указу йому було 

дозволено іменуватися графом Ламсдорфом-Галаганом. Садиба 

К.М. Ламсдорфа-Галагана розташувалася в с. Кухарка (нині – 

Варвинський район) та збудована у XIX ст. Складалася з трьох 

мурованих одноповерхових будинків, які утворювали своєрідну 

композицію.  
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Осип Бодянський 

«Рисунок на дереве исполнен  

К.О. Брожем с фотографии, 

сделанной за несколько лет до 

смерти О. Бодянского. Гравировал 

портрет в Ницце академик-гравер 

Его Величества Л.А. Серяков» 
 

ЧАСТИНА V. СЛАВЕТНІ ЗЕМЛЯКИ 

 

Осип Максимович Бодянський 

 

Видатний славіст, історик та 

етнограф, видавець і перекладач. 

Народився у Варві, яка в той час 

входила до складу Лохвицького повіту 

Полтавської губернії. У формулярному 

списку чиновника Федора Бодянського 

(брата Осипа) записано: «У матери его 

родовое имение: 6 душ мужского 

пола, земли: пахотной, сенокосной, 

лесной и усадебной примерно до 

95 десятин; благо приобретенной 

земли пахотной и болотистой до 10-

ти десятин. Дом деревянный и 

недвижимое имение находятся в 

местечке Варве Лохвицкого уезда». 

Закінчив Переяславську духовну 

семінарію (1831 р.), Московський 

університет (1834 р.), де працював професором з 1842 до 1868 р. 

Учений створив ґрунтовні праці про походження слов’ян та 

слов’янської писемності, опублікував вісім тисяч українських 

народних пісень, понад півтори тисячі прислів’їв, приказок і казок. 

Ще 1835 р. О. Бодянський видав «Наські українські казки», написані 

на місцевому, варвинському, фольклорному матеріалі. Сам 

О. Бодянський записав (переважно на рідній Варвинщині) близько 

трьох тисяч народних пісень, а його молодший брат Федір (1812 – 

1873 рр.), фольклорист і педагог, – близько 800. Пісні, зібрані 

братами, опубліковано тридцять років тому (1978 р.) окремою 

книжкою –«Українські народні пісні в записах Осипа та Федора 

Бодянських».  

Стараннями О. Бодянського Московський університет стає 

важливим центром україністики. Працюючи паралельно на посаді 

секретаря й редактора Товариства історії й старожитностей, 

О. Бодянський підготував і видав сотню унікальних пам’яток, 

переважно української історичної думки: «Історію русів», «Літопис 

Самовидця», «Діаріуш» Миколи Ханенка й твори інших козацьких 
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Судня рада. Папір, офорт, 1844 р. 
 

 

літописців, «Джерела Малоросійської історії» Дмитра Бантиша-

Каменського, «Реєстр Війська Запорозького 1649 року» та інші 

праці, які заклали основу української історіографії, а вченому 

принесли славу великого українського патріота. 

У 1876 р. Осип Максимович Бодянський видає книгу «Описание 

Пересопницкой рукописи» і пише в своєму звіті міністру освіти: 

«Писано прекраснейшим большим уставом, весьма хорошими 

чернилами, всех листов в нем 482. Это единственный памятник 

перевода всех четырех Благовестий на южнорусский 

(малороссийский, русинский, украинский) язык».  

Саме з опису Осипа Бодянського в його звіті міністру і 

починається, власне кажучи, наукове пізнання і усвідомлення 

феномену Пересопницького Євангелія. 

Тарас Шев-

ченко, говорячи про 

намір намалювати 

«Живописну Украї-

ну», пише: «Я ії 

нарисую в трьох 

книгах, в першій 

будуть види, чи то 

по красі своїй, чи 

по історії прик-

метні, в другій 

теперішній людсь-

кий бит, а в тре-

тій історію ...». 

І далі, пропонуючи О. Бодянському коментувати малюнки, пише: 

«...я рисую тепер Україну – і для історії прошу вашої помоги, 

текст исторический будете ви компоновать,...». Бодянський, 

всіляко підтримуючи Шевченка в листі від 9 червня 1844 р., писав: 

«...кращого не можно й придумати, як оце теє, що Ви робите. 

Помагай Вам, Боже, на щастя і на славу нашому козацтву! Та й 

хто ж найздольніший зробить сеє нам, як не Ви, що й пером і 

палітрою однаково вертите? Щасти ж Вам, Господи, на все 

добреє!» В тому ж 1844 р. Бодянський, дякуючи Шевченку за 

висланий йому офорт «Судня рада», пише: «...Дивлюсь разів по 

п'яти, по десяти в одну годину і не надивлюся: таке ласе і солодке, 

бо наше, не чужеє. Що за лиця у підсудимих! Так от Вам і кривда, 
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Георгій Вороний 

 

 

 

що совість тягне крючком у землю глядіти, але вмісті з тим 

і святая покора приговору... Гарно, козаче-земляче, дуже гарно!» 

На жаль, це бажання Шевченка не було реалізовано в повній 

мірі – протягом 1844 р. художник підготував лише 6 малюнків із 

запланованої ним серії.  

Саме цьому унікальному українцеві, енциклопедистові, знаному 

в усьому слов’янському світі, присвятив своє глибоке дослідження 

«На славу нашої преславної України» (Тарас Шевченко і Йосип 

Бодянський) Володимир Мельниченко.  

Помер Осип Бодянський 18 вересня 1877 р. в Москві, де його 

й поховано на території Новодівичого монастиря. Надгробок з 

надписом: «Бодянський Осип Максимович (1808  1877), професор 

Московського університету, історик», зберегігся й донині. 

 

Георгій Феодосійович Вороний 

 

Народився 16(28) квітня 1868 р. в містечку Журавка колишньої 

Полтавської губернії. Середню освіту здобув у Бердянській (до 5-го 

класу) і Прилуцькій гімназіях. У 1885 р. Вороний вступив до 

Петербурзького університету на 

фізико-математичний факультет. 

Університет Георгій Вороний 

закінчив 1889 р. і був залишений 

там же для підготовки до 

професорського звання.  

У 1894 р. Георгій Вороний 

захистив магістерську дисертацію 

і був призначений професором 

Варшавського університету. Док-

торську дисертацію він захистив 

у 1897 р. З 1898-го – декан 

механічного факультету Вар-

шавського політехнічного інсти-

туту. У 1907 р. обраний членом-

кореспондентом Петербурзької 

академії наук.  

За своє коротке життя 

Георгій Вороний написав всього дванадцять праць, але всі вони 

вирізняються своєю глибиною і довершеністю. Побудовані 
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математичні об’єкти, діаграми Г. Вороного, з часом стали широко 

використовуватись у багатьох актуальних напрямах науки – в 

комп’ютерній графіці, геометричному моделюванні, конструкт-

торських роботах, розпізнанні образів, створенні штучного інтелекту 

тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Георгій Вороний за робочим столом 
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ЧАСТИНА VI. ВАРВА ТА СЬОГОДЕННЯ 

 

Нам є чим пишатися 

 

Уродженцем районного центру був відомий український 

композитор Яків Іванович Завгородній, автор більше 300 пісень, 

в тому числі на слова Т. Шевченка «Тече вода в синє море», 

«Гомоніла Україна», «Закувала зозуленька». 

 На Варвинщині розпочали своє життя видатні земляки: доктор 

ветеринарних наук, професор Харківського ветеринарного інституту 

Г.С. Крок; доктор фізико-математичних наук, професор Запорізького 

педагогічного інституту Ф.Д. Мірошниченко; заслужений артист 

Узбекистану І.В. Кононенко; літературознавець І.В. Зуб.  

У Варвинському районі народилися: 

Герої Радянського Союзу: І.Я. Кондратець (Варва), 

Я.П. Пилипенко (Варва), І.А. Васюк (с. Мармизівка), А.В. Тканко 

(с. Макіївка).  

Повний кавалер орденів Слави С.О. Редька (Варва).  

Герої Соціалістичної праці: Г.І. Федорчатенко (с. Журавка), 

У.С. Андрієнко (с. Антонівка), М.К. Волик (с. Антонівка), Г.Ф. Візир 

(с. Антонівка), В.Є. Євтушенко (с. Антонівка), Т.А. Волик 

(с. Антонівка), О.Н. Даценко (с. Остапівка), П.Я. В’юницький 

(с. Калиновиця).  

Повний кавалер Трудового Червоного Прапора В.І. Чижик 

(с. Кухарка).  

Генерал-лейтенанти: М.Г. Завалій, А.А. Холод, В.М. Породько.  

Генерал-майор І.Г. Зуб.  

Учасник Олімпійських Ігор 1960 р. в Римі, чемпіон Токійської 

олімпіади (1964 р.), переможець чемпіонату Європи на каное-двійці – 

Андрій Іванович Хіміч (с. Макіївка). 

 

У Варвинському районі діють два промислові підприємства.  

Головна галузь промисловості – нафтогазопереробна. У програмі 

економічно-соціального розвитку району найбільша питома вага 

об’єму промислової продукції припадає на Гнідинцівський 

газопереробний завод ПАТ «Укрнафта». В галузі легкої промисловості 

працює товариство з обмеженою відповідальністю «Тозіналі», 

основною продукцією якого є заготовки верху взуття. На даному 

підприємстві створено 140 робочих місць. 
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Картина «На Чернігівщині», 1974 р. Полотно, олія. Автор В.М. Бабак  

 

 

 

Окрім цього, в районі функціонують 13 сільгосппідприємств та 

10 фермерських господарств. Базовим сільськогосподарським 

підприємством не тільки району, а й області є сільськогосподарське 

товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова». 

 

Гнідинцівський завод по підготовці нафти 

і переробці газу 

 

Вчені давно припускали, що Дніпровсько-Донецька западина, 

крім вугілля, багата на запаси нафти та газу. Розвідування надр 

почали ще до війни під Ромнами, і пошуки були успішні – видобули 

перші тонни нафти на сході України. Дослідження продовжувалися: 

нафтові вежі з'явилися під Полтавою, біля Донецька та Шебелинки.  

У 1956 р. з глибини майже 3000 метрів вдарив перший фонтан 

нафти Варвинщини –пам’ятний знак поблизу свердловини №1 помітно, 

коли їхати шляхом Варва – ГПЗ – Остапівка. Пізніше були 

Леляківське, Прилуцьке й інші родовища, але першу нафту на 

Чернігівській землі видобули з свердловини №1 поблизу с. Гнідинці.  
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30 вересня 1968 р. – день заснування Гнідинцівського заводу по 

підготовці нафти і переробці газу (установка комплексної підготовки 

нафти, компресорна станція, парк скрапленого газу, пункт наливу 

(поблизу м. Прилуки – «6 км»), допоміжні дільниці. У 1974 р. здали 

в експлуатацію ГПЗ, в 1984 р. – компресорну станцію. Основним 

напрямком діяльності Гнідинцівського ГПЗ є підготовка нафти, 

підготовка та переробка газу видобутку ПАТ «Укрнафта». Продукція 

заводу – скраплений вуглеводневий газ (пропан-бутанова фракція), 

деетанпропанбутанізований конденсат, а також стабільна (товарна) 

нафта і товарний відбензинений (природний) газ.  

За більш ніж 40 років роботи підприємства вироблено понад 

5 млн. тонн скрапленого газу; 3,4 млн. тонн легкої фракції 

(стабільного газового бензину); підготовлено 118 млн. тонн нафти; 

прийнято на підготовку та переробку 15,8 млрд. м. куб. газу. Для 

отримання готової продукції за цей період вироблено понад 4,98 млн. 

тонн широкої фракції легких вуглеводнів з нафти. 

 

 

 

 

 

 

Гнідинцівський газоперереробний завод ПАТ «Укрнафта» 
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СТОВ «Дружба-Нова» 

 

Агрокомпанія «Дружба-

Нова» створена у березні 

2001 р. на Чернігівщині. 

Протягом наступних 10 років 

вона активно розвивалася 

і стала однією з провідних у 

багатьох нішах сільгосп-

виробництва.  

Починали з обробітку 

2,5 тисяч гектарів ріллі. 

Завдяки застосуванню комплек-

сних заходів щодо організації 

сучасного виробництва, впровадженню передових технологічних 

рішень та технічних засобів, співпраці з провідними науковими 

закладами не лише України, а й США, Канади, Німеччини, досягли 

високих показників у діяльності. 

Зараз компанія працює в кількох областях країни, обробляє понад 

100 тисяч га ріллі; обсяги річного валового виробництва сягнули 

показника 850 млн. гривень. У 

сільгосппідприємстві та його 

філіях працює сучасна техніка 

від американських та євро-

пейських виробників, що 

дозволяє одному механізатору 

за добу обробляти понад 

200 гектарів полів.  

«Дружба-Нова» – одне з 

перших господарств в Україні, 

яке впровадило у виробництво 

основні елементи системи 

точного землеробства. Вони 

дозволяють застосовувати технології диференційованого внесення 

мінеральних добрив та засобів захисту рослин. Створено управління 

з питань науки та агрохімічного сервісу. Пройшла атестацію на 

право вимірювань у сфері поширення державного метрологічного 

нагляду унікальна вимірювальна агрохімічна лабораторія. Вона 

Системи вимірювання електричної 

провідності та відбору проб ґрунту  

Техніка «Дружба-Нова» за роботою в полі 
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виконує спектрометричні, потенціометричні, титриметричні 

вимірювання, працює полуменева фотометрія.  

Введено в дію унікальну 

систему GPS-моніторингу транс-

портних засобів, створено електронні 

карти полів.  

Диспетчерська служба госпо-

дарства в електронному режимі 

цілодобово контролює роботу всієї 

техніки. Спільно з науковцями з 

США вперше в Україні розроблено 

і впроваджено у виробництво нову 

технологію моніторингу родючості 

ґрунтів за допомогою створення 

електронних карт рельєфу і 

електричної провідності ґрунту 

приладом 3100 Veris Technologies. 

Ці та багато інших складових 

системи точного землеробства 

дозволяють застосовувати науково-

обгрунтовані норми мінерального 

живлення рослин, що сприяє 

значній економії коштів, отриманню високих врожаїв, збереженню 

навколишнього природного середовища. 

У господарстві відмовилися від плугів і дотримуються уже 

більше 8 років безвідвальної технології обробітку землі. Успішно 

впроваджується технологія no-till, яка спрямована на збереження 

родючості та відновлення ґрунтів до природного їх стану. Перевага 

застосування цієї технології обумовлена наявністю рослинних 

решток, які зберігаються на поверхні після збирання зернових. Такий 

покрив захищає грунт від вітрової і водної ерозії та сприяє 

накопиченню органічної речовини, збільшенню рівня вмісту вологи в 

ґрунті, що значно підвищує продуктивність вирощуваних культур. 

Товариство має власне елеваторне господарство – 6 сучасних 

сушильних комплексів потужністю 3000 тонн зерна на добу. 

Комплекси знаходяться у м. Ніжин, с. Озеряни та с. Линовиця. 

Зернотокове господарство використовує сучасне обладнання, 

забезпечує одночасне зберігання понад 100 тисяч тонн зерна. Середня 

врожайність зернових на полях товариства у 2014 р. склала 

Зерносушильний комплекс  

«Дружба-Нова» 
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У залах молочно-товарного комплексу «Дружба-Нова» 

69 центнерів з гектара, 

зокрема врожайність 

озимих 60 ц/га (по 

району 56 ц/га), вро-

жайність жита 57 ц/га 

(по району 39 ц/га).  

У групі компаній 

утримується понад 

1000 голів великої 

рогатої худоби. Вве-

дено в дію молочно-

товарний комплекс з 

сучасним доїльним за-

лом, обладнаним системою автоматичного підгону тварин, зруч-

ними воротами обертального типу, системою контролю за 

молоковіддачею кожної корови для швидкого та зручного 

видоювання. Крім того, на території заплави р. Десна застосовується 

традиційна пасовищна система відгодівлі, яка дозволяє максимально 

використовувати природні пасовища і значно знизити витрати на 

виробництво та закупівлю кормів. На підприємстві запроваджено 

новітню технологію – консервування сінажу та силосу у 

поліетиленові рукави, що дозволяє зберігати поблизу тваринницьких 

приміщень поживний корм. Нещодавно у товаристві запроваджено 

систему управління якістю, що сприятиме підвищенню рівня 

організації праці, технологічних процесів, поліпшення якості 

продукції.  
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